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Tendinþã de uniformizare
a procedurilor de
insolvenþã, în
Uniunea Europeanã

Þ
ãrile din Uniunea Eu-
ropeanã au sisteme di-
ferite ale procedurilor
de insolvenþã, dar exi-
stã tendinþa de unifor-
mizare a anumitor ele-
mente considerate de
maximã importanþã
pentru procedurã, este
una dintre concluziile

Conferinþei �Codul Insolvenþei� - edi-
þia a IX-a, organizatã la mijlocul sãp-
tãmânii trecute de ziarul BURSA.

Andreea Del i -Diaconescu ,
Membru în Consiliul de Conducere
al Institutului Naþional pentru Pre-
gãtirea Practicienilor în Insolvenþã
(INPPI), a spus: �La nivelul Uniu-
nii Europene avem 27 de sisteme
diferite de proceduri de insolvenþã.
Practic, se defragmenteazã unita-
tea în tot ceea ce înseamnã insol-
venþã transfrontalierã. Directiva
privind cadrele de restructurare a
fost implementatã în statele mem-
bre. În 7 decembrie anul trecut, Co-
misia (n.r. Europeanã) a lansat o
provocare în ideea de a uniformiza
anumite elemente centrale consi-
derate de maximã importanþã pen-
tru procedura de insolvenþã. Titula-
tura sub care proiectul de directivã
este lansat este extrem de intere-
santã; se doresc insolvenþe - faster,
simpler, affordable (n.r. rapide,
simple ºi accesibile)�.

Ovidiu Demetrescu, partener OCD
Capital & Resource ºi London Bro-
kers, subliniazã cã, în momentul în
care o companie ajunge într-o proce-
durã prealabilã de insolvenþã sau chiar

în insolvenþã, trebuie reevaluatã
matricea riscurilor.

�În general, riscurile corporative
sunt evaluate de cãtre acþionar ºi de
manager. Sunt evaluate din perspecti-
vã proprie ºi, poate într-un caz fericit,

se mai face o evaluare a supply cha-
in-ului (n.r. a lanþului logistic). Dar, în
momentul în care am ajuns într-o pro-
cedurã, trebuie avutã în vedere toatã
matricea riscurilor din perspectiva sta-
keholderilor. A tuturor celor implicaþi

în proces, ceea ce înseamnã cã privesc
altfel riscurile�, a spus expertul în
energie.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 3)

Datoriile populaþiei
din SUA au
înregistrat cea mai
mare creºtere din
ultimii 20 de ani

C
reditul acordat gospodãriilor
din Statele Unite a atins un
nou record ºi în T4
2022, de 16,9 trilioa-

ne de dolari, pe fondul unei
creºteri trimestriale de 394 de
miliarde, cea mai mare din T4
2003, dupã un avans de 351
de miliarde de dolari în trime-
strul precedent, conform ulti-
mului raport de la Federal Re-
serve Bank of New York (FRBNY)
(vezi graficul 1).

Dupã cum aratã datele de la
FRBNY, soldul creditului a crescut cu
1,323 trilioane de dolari faþã de ace-
eaºi perioadã a anului precedent ºi cu
2,75 trilioane faþã de sfârºitul anului

2019.
Creºterea anualã a datoriilor popu-

laþiei din SUAs-a accelerat pânã
la 8,5% în T4 2022, cea mai
mare din T1 2008, de la 8,3% în
trimestrul precedent, în condiþii-
le în care creditul ipotecar a cre-
scut cu o ratã anualã de 9,1%, iar
creditul acordat pe carduri ºi-a
accelerat creºterea anualã pânã
la 15,2%, un nou maxim al ulti-

milor 20 de ani, de la 15% (vezi
graficul 2).

Valoarea creditelor ipotecare nou
acordate a scãzut cu 135 de miliarde
faþã de trimestrul anterior, pânã la 498
de miliarde de dolari.

(continuare în pagina 12)

VALENTIN DRÃGOI, MANAGING
PARTNER DT LAWYERS:

”Susþin reinserþia
în legislaþia
naþionalã a
instituþiei
retractului litigios”

R
etractul litigios este un mecanism
juridic ce nu amai fost considerat
compatibil cu spiritul liberal al

noii legislaþii, deodatã ce Codul Co-
mercial a fost comasat în Noul CodCi-
vil, însã poate fi privit ca o veritabilã
excepþie de la principiul libertãþii con-
tractuale, spune Valentin Drãgoi, Ma-
naging Partner la DT Lawyers. (V.R.)

(continuare în pagina 3)
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Brâncuºi,
sofisticatul

I
ar vorbim de Brâncuºi? În fiecare
an, în jur de 19 februarie, ziua
când se nãscu meºterul, la Hobiþa,
în Gorj, de unde vin acum cutre-

murele. Este ceva ce nu se spuse sau
nu se scrise despre marele
sculptor? Fãrã îndoialã, mai
sunt multe de spus, de scris ºi
de simþit despre opera acestui
sculptor de legendã, care trãi
printre noi, ca sfinþii de pe
vremuri. Dar nu asta-i proble-
ma, ce nu se fãcu, ci tocmai ce
se întâmplã pânã acum. Mult
balast, multe þinte false ºi baloane de
spionaj, multã manea esticã ºi olicãire
despre cum ni-l furarã strãinii.

A se olicãi este regionalism, dar nu
oltenesc, îl gãsim mai degrabã la �bã-
dia� Ion Creangã. Dar asta îmi amin-
teºte de niºte aºa-zise scrisori de
Brâncuºi, publicate la noi, în care era
amestecatã scrierea cu apostrof cu cea
cu cratimã, dar ºi elemente de specific
oltenesc cualtele,moldoveneºti, într-o
penibilã încercare de recreare a mo-
mentului de acum aproape un secol în
care Brâncuºi ar fi trimis respectiva

scrisoare, de la Paris. Problema cea
mare venea din faptul cã sculptorul nu
mai locuia de ani buni la adresa pe care
o indica drept adresã de coresponden-
þã. Dupã ce am semnalat public acea-

stã inadvertenþã a apãrut o altã
aºa-zisã scrisoare a lui Brâncuºi
în care el scria destinatarilor sã îi
scrie pe aceastã adresã cã, deºi el
nu mai locuieºte acolo, portarul
îi pãstreazã scrisorile iar el, ne-
având altã treabã, trece pe acolo
ºi le ia. Asta seamãnã cu bancul
în care nu ai câine, dar ieºi tu din

orã în orã ºi latri. Ar fi trebuit sã mã
simt onorat ºi mândru cã Brâncuºi
însuºi îmi rãspundea la îndoieli cu
vreo 80 de ani înainte de a le emite.
Dar nu, eu nu, nu m-am simþit deloc
aºa, ci trist, foarte trist.

Opera lui Brâncuºi este încheiatã,
este studiatã ºi bine interpretatã. El a
plecat dinRomânia în 1904dar asta nu
l-a împiedicat sã onoreze comenzi la
noi, sã aibã cele mai bune legãturi ºi
corespondenþe, sã vinã prin anii �30, sã
ridice Coloana.

(continuare în pagina 11)

Numãrul
falimentelor din
UE, la nivelul
record al ultimilor
ºapte ani
l Eurostat: Sectoarele cu cea mai mare creºtere a

numãrului de falimente - transport ºi depozitare, servicii de

cazare ºi alimentaþie publicã, educaþie, sãnãtate ºi activitãþi

sociale

N
umãrul de declaraþii de fali-
ment în rândul afacerilor din
UE a crescut substanþial în
trimestrul al patrulea din

2022 (26,8% faþã de precedentele trei
luni) ºi a ajuns la cel mai ridicat nivel
de când se colecteazã aceste date, anul
2015, aratã datele publicate vineri de
Oficiul European pentru Statisticã
(Eurostat).

Numãrul de declaraþii de faliment a
crescut în toate cele patru trimestre ale
anului trecut.

În privinþa înregistrãrilor de noi
companii, datele Eurostat indicã o
scãdere cu 0,2% în trimestrul al pa-
trulea din 2022, comparativ cu pre-
cedentele trei luni. În mod general,
în toate cele patru trimestre ale anu-
lui trecut, nivelul înregistrãrilor de
afaceri a fost mai ridicat decât înain-
tea pandemiei (perioada 2015-
2019).

V.R.
(continuare în pagina 11)

OVIDIU DEMETRESCU, OCD
CAPITAL & RESOURCE ªI
LONDON BROKERS:

“În insolvenþã,
matricea riscurilor
trebuie privitã
din perspectiva
tuturor
stakeholderilor”

Î
ntr-o procedurã de insolvenþã, ma-
tricea riscurilor trebuie privitã din
perspectiva tuturor stakeholderilor,

spune Ovidiu Demetrescu, partener
OCD Capital & Resource ºi London
Brokers. (A.I.)

(continuare în pagina 3)

ANDREEA DIACONESCU,
MEMBRU ÎN CONSILIUL DE
CONDUCERE AL INPPI:

“Avem 27 de
sisteme diferite de
proceduri de
insolvenþã, în
Uniunea
Europeanã”

E
xistã 27 de sisteme diferite de
proceduri de insolvenþã în Uniu-
nea Europeanã, a spus Andreea

Deli-Diaconescu, Membru în Consi-
liul deConducere al InstitutuluiNaþio-
nal pentru Pregãtirea Practicienilor în
Insolvenþã (INPPI). (A.I.)

(continuare în pagina 3)
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