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“Parteneriat în insolvența – opțiune sau necesitate?” – a treia ediție a conferințelor
pe tema insolvenței, organizate de Mușat & Asociații

Mușat & Asociații a organizat în data de 25 iunie 2019 cea de-a treia editie a conferintelor din seria
“Parteneriat în insolvența – opțiune sau necesitate?”. Evenimentul s-a bucurat și în acest an de prezența
unor invitați marcanți din rândul companiilor ce activeaza în domeniile bancar, recuperari de creanțe și
energie.
În cadrul conferinței au fost dezbatute teme de actualitate și interes în domeniul insolvenței, generate de noutațile
legislative introduse prin O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
insolvenței.
Acestea au vizat aspecte practice din cazuistica proprie coroborate cu interpretarile jurisprudențiale legate de
condițiile închiderii procedurii de insolvența în perioada de observație, modalitațile de realizare a conversiei și
cesiunii creanțelor bugetare și efectele acestor instituții asupra participanților la procedura. Discuțiile au vizat
inclusiv aspecte ce țin de interpretarea și de constituționalitatea normelor nou introduse privind executarea silita
individuala în cadrul procedurii de insolvența.
O atenție deosebita s-a conturat în jurul aspectelor controversate privind executarea silita în cadrul procedurii de
insolvența, plecând de la situațiile concrete cu care se confrunta companiile și ținând cont de jurisprudența în curs
de formare a instanțelor de judecata.
Prezentarile și dezbaterile din cadrul conferinței au fost moderate de Mihai Popa – Partener și susținute de
Constantin Brânzan – Senior Counsel, Dana Bușcu – Avocat coordonator, Catalin Gurița-Manole – Avocat
coordonator și Diana Dobromir – Avocat senior.
Mușat & Asociații a avut deosebita placere de a-i avea alaturi pe Dr. Nicoleta Țandareanu (fost judecator al
Înaltei Curți de Casație și Justiție) și pe Dl. Dragoș Ivanovici (executor judecatoresc și vicepreședinte al Uniunii
Naționale a Executorilor Judecatorești), care au avut atât o abordare practica prin prisma experienței acumulate, cât
și o interpretare proprie asupra textelor normative discutate.
„Suntem încântați ca evenimentele organizate de noi pe tema insolvenței devin o tradiție și se bucura în fiecare an
de prezența reprezentanților celor mai importante companii din sectorul financiar-bancar și al recuperarilor de
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creanțe. Ne face o deosebita placere sa avem de fiecare data alaturi de noi (inclusiv ca speakeri) personalitați
marcante din rândul specialiștilor în insolvența și practicilor conexe, iar interesul și participarea în creștere ne
alimenteaza entuziasmul și motivația sa continuam demersul nostru și sa îmbunatațim evenimentul de la o ediție la
alta”, a declarat Mihai Popa, Partener și Coordonator al practicii de insolvența și restructurari din cadrul Mușat și
Asociații.
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