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Mihai Popa, Deputy Managing Partner și Coordonator al Departamentului de
Restructurare și Insolvența din cadrul Mușat & Asociații, lector în cadrul
Conferinței Naționale de Insolvența

Institutul Național de Pregatire a Practicienilor în Insolvența (INPPI), în parteneriat cu Institutul Național
al Magistraturii (INM) și editura Universul Juridic a organizat în data de 19 mai 2022 Conferința Naționala
de Insolvența, eveniment cu tradiție care aduce în prim plan cele mai relevante și de actualitate subiecte din
domeniul insolvenței.
Aula Magna a INM a gazduit și în acest an nume sonore ale practicii de insolvența și restructurare, practicieni
reputați, dublați de cei mai respectați teoreticieni ai acestei bresle: cadre didactice universitare, judecatori,
practicieni în insolventa, precum si reprezentanti ai celor mai importanți jucatori implicați în procesul insolventei.
Discutiile, argumentatiile prevederilor cu caracter de noutate si prezentarile celor 12 lectori au îmbinat aspecte
teoretice si practice utile practicienilor în insolventa în desfașurarea activitații lor la cele mai înalte standarde.
În cadrul lucrarilor conferintei a luat cuvântul Mihai Popa, Deputy Managing Partner și Coordonator al
Departamentului de Restructurare și Insolvența din cadrul Mușat & Asociații.
Numit Avocat de Top în Insolvența/Restructurare în cadrul Galei Avocaților de Top 2021, organizata de
Finmedia/Revista Piața Financiara, clienții spun despre Mihai ca este un „negociator abil, cu o excelenta
cunoaștere a aspectelor practice legate de restructurare și insolvența” și „unul dintre punctele tari ale echipei”
(Legal 500, 2021).
Tema aflata pe agenda de discutii propusa de Mihai a vizat aspecte practice culese din cazuistica proprie
coroborate cu interpretarile jurisprudențiale ale instanțelor de judecata relativ la unul dintre subiectele de
actualitate și de interes în domeniul insolvenței, respectiv „Transferul de business în insolvența”.
„Sunt încântat ca am avut posibilitatea de a participa, alaturi de personalitați marcante din rândul specialiștilor în
insolvența și practicilor conexe, la un astfel de eveniment de anvergura naționala care, prin formatul sau, are în
vedere atingerea unui deziderat ambițios: formarea de profesioniști desavârșiti care în mod constant consolideaza
imaginea breslei practicienilor în insolvența în rândurile profesiilor liberale”, declara Mihai.
De peste 15 ani, Mihai ofera consultanța în procedurile de reorganizare voluntara și judiciara, procedurile
premergatoare insolvenței, falimentul și lichidarea, recuperarea de active și/sau negocierile cu debitorii și
creditorii.
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Mihai gestioneaza și litigii complexe de insolvența, inclusiv recuperarea creanțelor, anularea actelor frauduloase,
contestarea masurilor dispuse de administratorii/lichidatorii judiciari, în toate sectoarele de activitate, inclusiv
financiar-bancar, energie, construcții, farma, comerț cu amanuntul.
Avocat și practician în insolvența deopotriva, aceasta dubla calificare îi permite lui Mihai sa ofere clienților o
abordare mai larga, mai practica și de perspectiva.
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