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Florea, PSD: Sper ăm ca pân ă la Paşte să avem Codul Insolven Ńei
terminat
Codul InsolvenŃei ar putea fi adoptat până la Paşte, acum fiind în dezbatere la
Comisia Juridică din Senat, a declarat, joi, Daniel Florea, deputat PSD,
membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunităŃi din Camera DeputaŃilor.
'Din câte ştiu eu luni, la Senat, se va termina dezbaterea despre Codul
InsolvenŃei, săptămâna viitoare va trece de Plen, va ajunge la Cameră şi este
clar, este unul dintre proiectele legislative urgente, asumate ca atare de
Guvern şi de conducerea Parlamentului, astfel încât sperăm ca până la Paşte
să avem Codul InsolvenŃei terminat', a spus Daniel Florea.
Potrivit consilierului Ministrului JustiŃiei, Florin MoŃiu, în prezent proiectul de
lege al Codului InsolvenŃei se află în dezbatere la Comisia Juridică de la
Senat, unde au fost parcurse jumătate din documentele acestei reglementări.
'Săptămâna acesta am parcurs împreună cu membrii Comisiei cam jumătate
din această reglementare şi pot spune că a fost o colaborare foarte bună, în
sensul că s-a muncit eficient şi aplicat pe prevederile acestui Cod. Am vrea ca
din Senat să iasă o formă cât mai bună astfel încât în Camera DeputaŃilor, în
afara unor propuneri, care mai pot fi aduse pentru îmbunătăŃire, să poată să
meargă repede şi să fie o formă cât mai aproape de cea finală', a spus Florin
MoŃiu.
De asemenea, acesta a afirmat că noul Cod trebuie să fie unul echilibrat, nu
numai în favoarea creditorilor, ci şi a debitorilor.
'Am văzut o declaraŃie zilele trecute a unui înalt oficial al BNR care spunea să
fie favorabil doar creditorilor. Nici acest lucru nu este benefic. Trebuie găsit un
echilibru între interesele tuturor participanŃilor la această procedură', a
declarat Florin MoŃiu.
Viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu a declarat într-un interviu pentru
AGERPRES, publicat luni, că 'o altă dimensiune este cea prin care Codul
reaşează raporturile dintre creditor şi debitor într-o poziŃie mai bună, mai
corectă, adică în favoarea creditorului, pentru că aici e un lucru foarte simplu
de spus: debitorul are o obligaŃie, creditorul are un drept. Aceasta este relaŃia
dintre ei. Nu pot fi trataŃi în mod egal. Debitorul şi-a asumat să plătească bani,
creditorul are dreptul să îi încaseze. Atunci, încercând să conservăm valoarea
economică, încercând să conservăm valoarea industrială, întotdeauna trebuie
să Ńinem cont de faptul că dreptul e al creditorului şi obligaŃia a debitorului'.

Gheorghe Piperea: Peste 850.000 de persoane fizice sunt în stare de
faliment personal

Peste 850.000 de persoane fizice sunt în situaŃia de faliment personal de
peste patru ani, iar în cazul în care s-ar fi aplicat Legea falimentului personal,
aceste persoane ar fi beneficiat de o descărcare de datorii în cazul unui
faliment scuzabil, a declarat, joi, avocatul Gheorghe Piperea, prezent la o
conferinŃă despre Codul InsolvenŃei.
"În altă ordine de idei, presupunând că se întinde pe mai mult de doi ani, chiar
dacă se pune în vânzare casa, îi este permis să stea acolo până reuşeşte să
îşi găsească o altă casă, eventual cu chirie, astfel încât să nu fie aruncat în
stradă. De asemenea, se poate derula o reorganizare judiciară ca la firme,



care presupune sau nu tăieri de datorii, dar presupune şi o disciplină fiscală,
un control, o monitorizare şi o reinserŃie socială şi economică", a spus
Gheorghe Piperea.
Acesta a precizat că proiectul Legii falimentului personal pe care l-a elaborat
se află în analiză la Camera DeputaŃilor.
Totodată, avocatul Piperea a afirmat că nu înŃelege motivul pentru care FMI
sau Comisia Europenă se opun acestei legi din moment ce aceasta se aplică
în alte Ńări.
Ziarul Bursa, în parteneriat cu Institutul NaŃional pentru Pregătirea
Practicienilor în InsolvenŃă (INPPI), organizează, joi, conferinŃa 'Codul
insolvenŃei'.
Temele discutate în cadrul conferinŃei vizează propunerile legislative pentru
noul Cod, stadiul lucrărilor în Parlament ale noului Cod al InsolvenŃei,
transformarea creanŃelor în acŃiuni — o soluŃie pentru reorganizare, cine
pierde şi cine câştigă/creanŃe garantate-creanŃe chirografare, finanŃarea
companiilor în insolvenŃă, restructurarea companiilor — soluŃie de redresare a
economiei precum şi implicaŃiile insolvenŃei asupra mediului de afaceri.


