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Colocviile juridice ale BNR. Editia II - 15 feb 2011
Detinerea temorara de actiuni/parti socialede catre o institutie de
credit ca forma de restructurare a unui agent economic

Cuvânt de deschidere - Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR
Sesiunea I

•
•
•
•
•

Deţinerea temporară de acţiuni de către o instituţie de credit,
instituţie juridică necesară în contextul actual - Ianfred Silberstein, Director, Direcţia Juridică, BNR
Turnaround and Growth Financing for stressed businesses - Nigel Davies, Associate Director, Grant Thornton UK
LLP
Problemele specifice creditorilor financiar-bancari în procedura insolvenţei - Av. Arin Octav Stănescu,
Preşedinte, Uniunea Practicienilor în Insolvenţă din Bucureşti
Conversia creanţelor bancare în acţiuni ca metoda de maximizare a recuperării acestora. Studiu de caz - Av.
Andrei Cionca, Casa de Insolvenţă Transilvania
Studiu de caz. Cazul Flamingo - Mircea Cotiga, Director, Direcţia Recuperare şi Prevenire a Fraudelor, Unicredit
Ţiriac Bank

Sesiunea II
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•

Deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de restructurare financiară - Mirela Dima,
Serviciul reglementare prudenţială bancară, Direcţia Reglementare şi Autorizare, BNR
Aspecte juridice privind deţinerile temporare de acţiuni în entităţi nefinanciare - Adrian Dumitrescu, consilier
juridic, Direcţia Juridică, BNR
Executarea garanţiei reale mobiliare asupra acţiunilor/părţilor sociale - Beatrice Popescu, Director, Direcţia
Juridică, Alpha Bank
De lege ferenda: experienţa bancară conduce debitorii - Simona Caraghiaur, Director, Direcţia Juridică, Bancpost
Soluţii extrajudiciare de recuperare a creanţelor ce pot fi utilizate de bănci - Mirela Iovu, Vicepreşedinte CEC
BANK
Aspecte practice privind conversia unui debit în deţineri de participaţii la capital - Dan Georgescu, Director,
Direcţia Juridică, Unicredit Ţiriac Bank

În prezent, doar 5% din firmele intrate în incapacitate de plată ajung să pună în practică un plan de redresare financiară,
în timp ce restul se îndreaptă direct spre faliment, spune Arin Stănescu, preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România. În prezent sunt deschise peste 20.000 de dosare de insolvenţă.
"Numărul insolvenţelor a urcat în 2010 şi probabil va urca şi în 2011. Abia în 2012 numărul de dosare de insolvenţă va
scădea, odată cu redresarea economiei", a afirmat Stănescu.
BNR pregăteşte un regulament privind posibilitatea ca băncile să preia temporar acţiuni în cadrul companiilor pe care leau finanţat, dacă nu există altă cale de a-şi recupera creanţele. În prezent proiectul de regulament, lansat încă din vara
trecută, este în faza de dezbatere publică, fără să existe un termen precis pentru implementarea sa. Cadrul legal permite şi
în prezent băncilor să preia participaţii în cadrul companiilor, dar numai temporar.

