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A IV-a ediŃie a ConferinŃei Codul insolvenŃei, organizatã de ziarul Bursa

Emisiunea: "Agenda globalã"

Numãrul companiilor intrate în insolvenŃã în 2016 a fost cu aproape un sfert
mai mic decât cel din anul anterior. Ziarul Bursa a organizat astãzi o
conferinŃã, încercând sã lãmureascã legislaŃia în domeniu.
Numãrul companiilor intrate în insolvenŃã anul trecut a fost cu aproape un
sfert mai redus decât cel înregistrat în 2015, principalele cauze ale
insolvenŃelor fiind legate de scãderea semnificativã a veniturilor acestor
societãŃi şi de acumularea de datorii. Cu toate acestea, existã încã
numeroase probleme legate de cadrul de desfãşurare a proceselor de
insolvenŃã, de lipsa unor baze de date cu informaŃii relevante privind
evaluarea bunurilor şi, mai ales, de rezultatele finale ale procesului. Astfel, în
România dacã o companie ajunge sã intre în insolvenŃã este foarte dificil sã
se mai redreseze, inclusiv din cauza anumitor probleme legate de legislaŃie,
spun participanŃii la cea de-a IV-a ediŃie a ConferinŃei Codul insolvenŃei
organizatã de ziarul Bursa. Una dintre temele importante abordate în cadrul
discuŃiilor se referã la un proiect de directivã europeanã ce vizeazã procese
de restructuare eficace, modalitãŃi de oferire a unei a doua şanse companiilor
cu probleme în rambursarea datoriilor, respectiv, proceduri mai eficiente în
materia insolvenŃei. Prin acest act normativ se urmãreşte o minimã
armonizare în domeniu, se stabilesc standarde minime în vederea creãrii unui
cadru coerent la nivelul Uniunii Europene, a precizat Rãzvan HoraŃiu Radu,
agent guvernamental pentru Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene în cadrul
Ministerului de Externe.   Rãzvan HoraŃiu Radu: “Obiectivele propunerii sunt,
pe de o parte, reducerea barierelor semnificative din calea liberei circulaŃii a
capitalurilor, introducerea unor principii esenŃiale care sã asigure eficacitatea
cadrului de restructurare preventivã şi a cadrului pentru a doua şansã şi, pe
de altã parte, eficientizarea procedurilor de insolvenŃã, prin reducerea duratei,
a costurilor şi prin îmbunãtãŃirea calitãŃii acestor proceduri şi, nu în ultimul
rând, instituirea unor norme specializate de sporire a eficienŃei cadrelor de
restructurare şi a unor norme referitoare la instrumentele de avertizare
timpurie”.
Rãzvan HoraŃiu Radu estimeazã cã noua directivã ar putea fi adoptatã într-un
an, un an şi jumãtate, în prezent ea aflându-se în primã lecturã în Parlamentul
European. Avocatul Gheorghe Piperea considerã însã cã propunerea de
directivã are o nuanŃã de ipocrizie, deoarece prevederile privind acordarea
unei a doua şanse par sã fie în contradicŃie evidentã cu reglementãrile privind
ajutorul de stat. În plus, societãŃile mici şi mijlocii nu au aproape nicio şansã
de a se redresa, având în vedere cadrul legislativ existent.
Gheorghe Piperea: “Atunci când se vorbeşte despre insolvenŃa IMM-urilor nu
se vorbeşte despre a doua şansã, sã fim serioşi! 96% din cazurile de
insolvenŃã din România, şi la ora actualã sunt pe rol cam 35.000 de dosare,
sunt dosare de faliment. Despre ce a doua şansã se vorbeşte aici? Hai sã fim
puŃin mai puŃin ipocriŃi, dacã se poate!”.
Gheorghe Piperea mai spune cã şi la nivelul OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite se
încearcã reglementarea cuprinzãtoare a insolvenŃei şi deja se constatã



diferenŃe destul de consistente faŃã de proiectul de directivã europeanã.
ParticipanŃii la conferinŃã au apreciat cã procedura de insolvenŃã ar trebui
privitã ca o realã şansã de redresare a debitorului şi de dezvoltare a
companiilor, mai ales în domeniile de importanŃã naŃionalã. În acest scop este
necesar ca procedurile ce preced insolvenŃa sã fie mai eficiente, mergându-se
chiar pânã la obligarea antreprenorilor de a se gândi la planul de restructurare
chiar înainte de a ajunge efectiv în imposibilitatea de a-şi plãti datoriile.

***

Numarul companiilor intrate in insolventa anul trecut a fost cu aproape un
sfert mai redus decat cel inregistrat in 2015, principalele cauze ale
insolventelor fiind legate de scaderea semnificativa a veniturilor acestor
societati si de acumularea de datorii. Conferinta organizata astazi de ziarul
Bursa isi propune sa abordeze aspecte privind propunerea de Directivă
europeană despre armonizarea legislatiei statelor membre în ceea ce priveşte
insolventa, dar si privind o serie de reglementări care să le permită
antreprenorilor să beneficieze de “a doua şansă” in urma procedurii de
insolventa. Alte teme sunt legate de măsuri punctuale propuse la nivel
european pentru statele membre ale Uniunii Europene în sensul creşterii
eficientei procedurilor de insolventă, restructurare şi ştergere a datoriilor, de
măsuri de prevenire a insolventei sau de Legea insolventei persoanelor fizice.


