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Stimați participanți la Conferința științifico-practică națională cu
participare internațională „Insolvabilitatea: probleme, realități,
perspective”, reuniunea din 17-18 februarie 2021 urmărește să stimuleze
transferul de informații și cunoștințe științifice și profesionale deținute de
teoreticieni reputați, practicieni în domeniul insolvabilității, reprezentanți ai
mediului de afaceri și alți profesioniști din sfera dreptului (judecători,
avocați) ce vizează aspectele teoretico-practice la examinarea cauzelor de
insolvabilitate, precum și aspectele de ordin penal în cadrul procedurii de
insolvabilitate.
Îmi exprim doleanța ca, începând cu anul 2021, Facultatea de Drept
a Universității de Stat din Moldova, alături de co-organizatorii acestui
eveniment – Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI, Centrul Național de
Instruire în Insolvență „Moldinsolv” și Uniunea Administratorilor Autorizați
din Moldova – să pună bazele unei tradiții frumoase: organizarea anuală a
conferinței cu acest generic, actuala fiind la prima ediție, în consonanță cu metamorfozele legislative recente,
problemele practice și cu perspectivele în materie.
Trebuie să remarc cu un oarecare regret că aceste gânduri le aveam și aproape cu un an în urmă –
atunci când eram la etapa organizării manifestării științifice dedicate insolvabilității, planificată a se desfășura
în primă ediție în zilele de 12-14 martie 2020. Pe atunci pandemia ne-a determinat să amânăm evenimentul,
dar nu și să-l anulăm. Iar astăzi, când am învățat deja cum este să trăim și să activăm în condiții de siguranță
pe timp de pandemie, sunt bucuros să participăm împreună la această reuniune semnificativă care se
desfășoară în format online.
Semnificația acestui for științific nu poate fi contestată, dat fiind că tematica propusă dezbaterilor
științifico-practice este una de maximă actualitate. În Republica Moldova legislația privind insolvabilitatea sa dovedit a fi foarte dinamică, pe parcursul a aproape trei decenii cunoscând o evoluție intensă. Inevitabil,
remanierile legislative operate frecvent în materie, fie pentru a acoperi lacunele din legislație, fie pentru a
moderniza legislația conform relațiilor sociale actuale ori pentru a o racorda la prevederile legislative
europene și internaționale relevante, atrag după sine disensiuni teoretice și dileme practice ce necesită a fi
soluționate. În plus, având în vedere caracterul interdisciplinar al insolvabilității și conexiunea sa cu mai multe
domenii de activitate, este evidentă necesitatea abordării subiectului din perspective diferite. Tocmai
discutarea tematicii din opticele diverse ale specialiștilor din țară și de peste hotare contribuie la crearea unui
cadru dinamic complex și creativ de desfășurare a conferinței, dar, mai ales, propice pentru atingerea
scopului acestei reuniuni.
Așadar, este salutabilă participarea la conferință a practicienilor din Republica Moldova (judecători,
avocați, asistenți judiciari, administratori autorizați etc.), din România (judecători sindici, avocați,
reprezentanți ai Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență etc.) și din Ucraina (avocați, executori,
reprezentanți ai Ministerului Justiției etc.), precum și a oamenilor de știință din aceste state, urmărindu-se
schimbul de bune practici în domeniu, precum și inițierea/extinderea relațiilor de colaborare dintre
participanți.
Suplimentar, vreau să remarc că mediul academic este mereu deschis discuțiilor cu profesioniștii în
planul identificării problemelor de ordin practic și, pe cale de consecință, formulării soluțiilor pentru
remedierea lor. Or, implementarea rezultatelor științifice este un deziderat firesc al activității de cercetare.
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Stimați participanți la Conferința științifico-practică națională cu participare internațională
„Insolvabilitatea: probleme, realități, perspective”, finalizând vreau să vă mulțumesc pentru implicarea activă
în lucrările acestui for științifico-practic. Apreciez înalt varietatea și calitatea comunicărilor prezentate de
dumneavoastră și sper că acest eveniment, cu o participare foarte reprezentativă, să devină o experiență
utilă pentru toți.
Va așteptăm cu drag și la edițiile ulterioare ale conferinței.
Cu alese considerațiuni și urări de bine,
Serghei BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
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Vă salut stimați prieteni,
Domeniul insolvabilității reprezintă domeniul prioritar de
specializare a mea în calitate de avocat și a Casei de Avocatură MACOVEI
ENACHI pe care o conduc.
La data de 17.02.2021 aniversăm 5 ani de la înființarea unei noi
profesii în Republica Moldova cea de Administrator Autorizat și fără o lună
8 ani de la intrarea în vigoare a Legii insolvabilității adoptată în anul 2012.
Pare a fi un termen nu atât de mare, însă acești ani au fost plini de
evenimente care au destabilizat în continuu formarea bunelor practici în
pornirea și desfășurarea procedurilor de insolvabilitate.
Inițial după lichidarea Curții de Apel Economice, examinarea
cauzelor de insolvabilitate este transferată începând cu 2013, la cele 5 curți
de apel existente atunci. Astfel se formează o practică într-un cerc destul
de îngust al judecătorilor specializați din curțile de apel de drept comun și
Curtea Supremă de Justiție.
Ulterior la data de 1 ianuarie 2015 intră în vigoare Legea cu privire
la administratorii autorizați, iar în Moldova apare o nouă profesie liberală de rând cu avocații, executorii,
notarii - profesie care la moment împlinește 5 ani și întrunește cca 200 de persoane autorizate inițial în
calitatea de administratori autorizați. Profesie pentru care, cât de straniu nu s-ar părea, nu există nici o
modalitate de accedere la moment.
Ulterior începând cu 05 ianuarie 2018 are loc transferul examinării cauzelor de insolvabilitatea de la
curțile de apel de drept comun la cele 15 Judecătorii de drept comun, excluzându-se Curtea Supremă de
Justiție din formarea practicii judiciare.
Din acest moment se trece prin anevoioasa formare a unei noi practici judiciare care adesea se
deosebește radical de cea anterioară susținută de Curtea Supremă de Justiție din Moldova.
Situația la moment este una alarmantă, iar între principalii actori implicați în procedură în special
judecători, administratori autorizați și avocați nu există o unitate în ce privește interpretarea și aplicarea legii
și în contrar cu necesitatea unei poziții comune menite a asigura apărarea drepturilor persoanelor, avem o
serie de situații dificile care duc la tergiversarea examinării cauzelor și agravarea și mai mult a stării lucrurilor.
Mai mult de atât în prezent lipsește o practică a aplicării procedurilor de prevenire a insolvabilității,
iar aplicarea procedurilor de insolvabilitate se transformă tot mai mult în proceduri de executare silită.
Statisticile arată că anual se înregistrează cel puțin 10 000 de cauze de insolvabilitate noi, ceea ce
demonstrează importanta pe care o obțin asemenea cauze pentru societate. Doar insolvabilitatea
companiilor de construcție lasă, fie în stradă, fie fără investiții, mii de investitori în spațiile locative.
Forul național lansat de INSOL-Moldova (www.insol.legal) își propune crearea unei platforme unice
de comunicare, schimb de experiență și bune practici în domeniu, ceea ce va favoriza ieșirea din impasul
creat.
Cu respect,
Gheorghe MACOVEI,
avocat, doctor în drept, lector universitar
Partener conducător Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI
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Stimați invitați, stimați organizatori, persoane interesate în
Conferința științifico-practică națională cu participare internațională cu
tematica „Insolvabilitatea: probleme, realități, perspective”,
Studiile efectuate până în prezent de Centrul de Instruire în
Insolvență „MOLDINSOLV” subliniază faptul, că știința insolvenței în
Republica Moldova este încă într-un stadiu incipient, multe aspecte ale
acestui domeniu nefiind studiate și aplicate.
Conținuturile specifice ale acestui domeniu sunt de asemenea slab
dezvoltate, în Republica Moldova materia insolvenței începând a fi
reglementată din 1996, prin Legea cu privire la faliment din 26.03.1996.
Datorită actualității acestui subiect și a implicațiilor pe care le are asupra
procesului de înfăptuire a politicilor economice, este nevoie de stabilirea
și promovarea la nivel național a unui cadru juridic, care ar oferi
posibilitatea mediului academic să coopereze și să efectueze periodic
schimburi de informații și bune practici aferente formării în domeniul
insolvenței cu practicienii, instanțele de judecată și mediul de afaceri.
Organizarea acestei uniuni științifico-practice are ca scop să scoată în evidență problemele cu care
se confruntă participanții la procedurile de insolvabilitate, disensiunile care se nasc între cadrele didactice la
predarea acestei materii, cât si realitățile de care au parte entitățile la aplicarea domeniului.
Ca obiectiv ne propunem să stabilim un cadru de cooperare a mediului academic (ca furnizor de
consultanță) cu instanțele de judecată, practicieni în insolvență precum și cu cel mai important actor - mediul
de afaceri (ca beneficiar de fapt final al acestui domeniu).
În plus, domeniul este unul cu o istorie destul de scurtă în Republica Moldova, dar în plină dezvoltare.
Prin urmare, cererea de participanți competenți și competitivi va spori considerabil, iar mediul academic
intern va fi solicitat să ofere metode și instrumente inovative pentru fundamentarea și evaluarea
intervențiilor publice bazate pe problemele practice furnizate de practicieni, avocați și instanțe. De aceea,
activitățile din cadrul Conferinței sunt fundamentate pe o logică a cooperării dintre mediul academic,
practicieni interni și internaționali, justițiabili - avocați și judecători, mediul administrativ, precum și sectorul
privat.
În cadrul acestui eveniment, Centrul Național de Instruire în Insolvență „MOLDINSOLV” va veni cu o
lucrare care va aborda competențele diferitor actori în cadrul aplicării insolvabilității, accentuând rolul
important al creditorilor prin intermediul adunării și a comitetului format.
Lucrarea prezentată va fi publicată în volumul materialelor științifice ale conferinței. Conferința va
include, de asemenea, o serie de activități asociate, programate spre a fi desfășurate pe parcursul a 2 zile (17
- 18 februarie 2021).
Apreciem în mod deosebit implicarea participanților din alte state, având ca scop schimbul reciproc
al bunelor practici în domeniul insolvabilității, consolidarea relațiilor de parteneriat dintre CNII
„MOLDINSOLV” și instituțiile de învățământ, precum și dintre CNII „MOLDINSOLV” și organizațiile
reprezentative ale practicienilor în insolvență.
În cele din urmă, Vă mulțumim tuturor pentru participarea la Conferință. Ne exprimăm convingerea
că această reuniune va pune baza unei practici de reuniuni anuale, parteneriate de lungă durată și schimburi
continue de experiențe.
De asemenea, Vă așteptăm să fiți alături de noi și la seminarele organizate de CNII „MOLDINSOLV”.
Cu profund respect,
Irina SELEVESTRU,
Doctor în drept, Administrator autorizat,
Avocat, Președinte al CNII „MOLDINSOLV”
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Stimați participanți,
Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională este un
eveniment important pentru comunitatea Administratorilor Autorizați din
Moldova, constituind o platformă deschisă lansării discuțiilor, purtării
dezbaterilor științifice asupra problemelor actuale în domeniul
insolvabilității. Aceasta se adresează administratorilor autorizați, mediului
științific şi educațional, instituțiilor de stat, corpului diplomatic şi
organizațiilor non-guvernamentale, doctoranzilor, mediului de afaceri,
publicului larg interesat de problematica anunțată. Lucrările conferinței vor
pune în discuție subiecte de actualitate pentru spațiul științific, sociocultural, juridic şi politic al Republicii Moldova.
În cadrul evenimentului, în perioada 17-18 februarie 2021, lucrările
se vor desfășura pe 2 dimensiuni: Drept Privat şi Drept Penal. Pe parcursul
lucrărilor conferinței se va pune accentul pe aspectul teoretico-practic la
examinarea cauzelor de insolvabilitate, inclusiv pe aspectul de ordin penal ce
are incidență cu domeniul insolvabilității.
Având în vedere aceste considerente, este salutabilă participarea şi prezența la eveniment a unor
veritabili specialiști în domeniu: teoreticieni şi practicieni consacrați, inclusiv reprezentanți ai autorităților
publice şi invitați de peste hotare. Astfel, îmi exprim convingerea că abordarea acestui fenomen din diverse
perspective va prilejui dezbaterea divergențelor din materie şi va oferi soluții optime de înlăturare a unor
neajunsuri şi impedimente întâlnite în domeniul insolvabilității.
Merită a fi menționată în special participarea invitaților din alte state care, la propunerea parvenită,
au avut un răspuns prompt şi pozitiv. Iar schimbul reciproc a experiențelor de succes în domeniul
insolvabilității, va finaliza cu soluționarea problemelor constatate.
În cele din urmă, ţin să mulțumesc tuturor pentru participare la această conferință şi să doresc
participanților discuții interesante, productive şi utile!
Cu respect şi urări de bine,
Ion POPA,
Administrator autorizat,
Președinte al Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova
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PROGRAM
17 Februarie 2021
9.00 - 9.30

Înregistrarea participanților
SOLEMNITATEA DE DESCHIDERE A CONFERINȚEI
Moderator: Stela BOTNARU, doctor în drept, conferențiar universitar, USM

9.30 -10.00

MESAJ DE SALUT
Serghei BRÎNZA, Decanul Facultății de Drept a USM
Fadei NAGACEVSCHI, Ministrul Justiției al RM
Ianuș ERHAN, Secretar General, Ministerul Afacerilor Interne al RM
Ion POPA, Administrator autorizat, Președintele Uniunii Administratorilor Autorizați din
Moldova
Stan TÎRNOVEANU, partener senior în cadrul societății de avocați Zamfirescu Racoti &
Partners, Prim-vicepreședinte UNPIR, România
Veronica MUNTEANU, Vice-președinte UNPIR, România
Vasile VULPE, Șef Direcție Politici Economice și Mediul de Afaceri, Ministerul Economiei
și Infrastructurii RM
Veronica HOMOV, Șef Direcție Proceduri de Insolvabilitate, Serviciul Fiscal de Stat al
RM
Olesea REGUȘ, șef-adjunct Direcția juridică, Casa Națională de Asigurări Sociale a RM
Irina SELEVESTRU, Administrator autorizat, Președintele CNII MOLDINSOLV
Gheorghe MACOVEI, Avocat Conducător, Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI
LANSARE DE CARTE ”Procedura examinării cauzelor de insolvabilitate”,
Macovei Gh., doctor în drept, lector universitar, avocat

10.00 –13.00

Moderator: MACOVEI Gheorghe, doctor în drept, lector universitar, avocat
Bloc 1: Actorii procedurii de insolvabilitate
Irina SELEVESTRU, doctor în drept, administrator autorizat, Președintele CNII
„MOLDINSOLV” - Delimitarea competențelor subiecților procedurii de insolvabilitate
Anca Roxana BULARCA, lector, Universitatea Transilvania, Brașov, România, judecător
sindic - Rolul, atribuțiile și competența judecătorului sindic în procedura de insolvență
Carolina CATANĂ, doctor în drept, lector universitar, administrator autorizat - Statutul
procesual-juridic al administratorului în cadrul procedurii de insolvabilitate
Cornel IONAȘCU, președinte, Instanța superioară de disciplină UNPIR, lector INPPI,
România - Asigurarea demnității profesiei liberale de practician în insolvență prin
reglementarea faptelor ce constituie abateri disciplinare, cercetarea lor și aplicarea
după caz de sancțiuni disciplinare
Nicolae BOSTAN, administrator autorizat, UAAM - Statutul procesual-juridic al Adunării
Creditorilor în cadrul procedurii de insolvabilitate
Lilian POPA, administrator autorizat, UAAM - Statutul procesual juridic al comitetului
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creditorilor
Marilena MARIN, conf.univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative,
Universitatea Ovidius din Constanța, România - Situația juridică a debitorului insolvabil
în dreptul român
Vladimir BALAN, administrator autorizat, UAAM - Statutul procesual juridic al
debitorului în cadrul insolvabilității
Maria CAZANEL, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța, România - Antrenarea răspunderii
civile față de administratorul statutar al societății aflate în insolvență
Radu ȚURCANU, doctor în drept, judecător, președintele Judecătoriei Chișinău, Andrei
CAZACICOV, judecător, Judecătoria Edineț - Răspunderea subsidiară pentru
nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate
Mihai GABRIEL, doctor în drept, profesor universitar, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța, România - Răspunderea legală în
materia insolvenței
Вадим ПОПЕЛЮК, адвокат, партнер адвокатского объедения INLEX. к.ю.н., доцент,
доцент кафедры хозяйственного права и процесса национального университета
«Одесская юридическая академия» - К вопросу субсидиарной ответственности в
делах о банкротстве по законодательству Украины
Igor COBAN, doctor în drept, conferențiar universitar, USM, avocat, Andrei IOSIP,
doctorand, USM - Particularitățile și conținutul cererii privind atragerea la răspundere
subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului
Olga LUCA-SECRIERU, avocat, Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI - Răspunderea
subsidiară a membrilor organelor de conducere în cadrul procesului de insolvabilitate
Tudor LEȘAN, avocat - Răspunderea subsidiară a organului de conducere în cadrul
procedurii de insolvabilitate
13.00 - 14.00
14.00 – 17.30

Pauză - Prânz
Moderator: SELEVESTRU Irina, doctor în drept, administrator autorizat
Bloc 2 – Denunțarea actelor frauduloase
Stan TÎRNOVEANU, av., partener senior în cadrul societății de avocați Zamfirescu Racoti
& Partners, prim-vicepreședinte UNPIR, România - Denunțarea contractelor pentru cauza
legală a deschiderii procedurii de insolvență. Principalele efecte cu privire la contractele
încheiate de debitorul aflat în insolvență
Ion CREȚU, avocat, administrator autorizat, lector, USM - Anularea actelor frauduloase în
procedura de insolvabilitate
Bloc 3 – Aspecte de procedură civilă
Elena BELEI, doctor în drept, conferențiar universitar, șef Departament Drept Procedural,
Facultatea de Drept, USM - Specificul căilor de atac în procedura de insolvabilitate
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Boris BÎRCA, Practica aplicării legislației în materie de insolvabilitate în cadrul examinării
cauzelor de insolvabilitate în ordinea căilor de atac
Valentin BARBA, avocat, ex-judecător la Curtea Supremă de Justiție a RM - Existența și
eficiența căilor de atac împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate
Nicoleta ȚĂNDĂREANU, doctor în drept, Formator Institutul Național al Magistraturii, exjudecător Înalta Curte de Casație și Justiție - Suspendarea executărilor silite individuale
împotriva debitorului aflat în procedura de insolvență/insolvabilitate
Natalia JANU, asistent universitar, administrator autorizat - Consecințele modificării
competenței instanțelor de insolvabilitate. Dimensiunea teoretico-practică
Adrian STOICA, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept
și Științe Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța, România - Câteva
considerații privind efectul insolvenței asupra executării silita
Dumitrița CHEȘCU, avocat-stagiar - Reglementarea juridică a procedurii de faliment
Bloc 4 – Creanțele creditorilor
Gheorghe MACOVEI, doctor în drept, avocat conducător Casa de Avocatură MACOVEI
ENACHI - Condițiile înaintării și primirii spre examinare a cererii de admitere a creanțelor
Cristina CHIHAI, doctorand, USM - Depunerea tardivă a cererii introductive de către
debitor: aspecte și consecințe
Iana TALMACI, judecător, Judecătoria Strășeni - Opinie privind aplicarea juridico-practică
a prevederilor art.144 alin. 8 din Legea insolvabilității
Grigore GABRIEL, Lect.univ. dr., Universitatea Ovidius din Constanța, România Întinderea răspunderii fidejusorului în situația deschiderii procedurii de insolvență a
debitorului principal în conformitate cu Legea nr. 85/2014
Irina DIGORI, doctorand, USM - Efectele insolvabilității asupra fiduciei
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18 Februarie 2021
9.30 - 10.00
10.00 - 13.00

Înregistrarea participanților
Moderator: MACOVEI Gheorghe, doctor în drept, lector universitar, avocat
Bloc 5 – Bancruta și insolvabilitatea frauduloasă
Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept, USM -Modul
de redare a lui verbum regens în art. 252 și 253 din Codul penal: aspecte de lege lata și de
lege ferenda
Mariana MITRA-NIȚĂ, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea Ovidius din
Constanța, România - Aspecte de teorie și practică judiciară privind infracțiunea de
bancrută simplă și bancrută frauduloasă în legea penală română
Ludmila DUMNEANU, doctor în drept, conferențiar universitar, USM - Jurisprudența în
materia infracțiunilor de insolvabilitate intenționată și insolvabilitate fictivă
Stanislav COPEȚCHI, doctor în drept, conferențiar universitar, USM - Studiu de drept penal
comparat privind infracțiunile legate de insolvabilitate
Mihai ȘTEFĂNOAIA, doctor în drept, lector universitar, Universitatea Petre Andrei, Iaşi,
România - Incidența legislației aplicabile în materia insolvenței în cazul proceselor penale
Alexandru MARIAN, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea Ovidius din
Constanța, România - Aspecte de drept procesual în procedura insolvenței
Zafer SADÎC, doctor în drept, asistent universitar, Universitatea Ovidius din Constanța,
România - Răspunderea penală a practicienilor în insolvență
Mihaela BOTNARENCO, doctor în drept, lector universitar, USM, Petru VÎRLAN, magistru
în drept, lector, USM - Răspunderea pentru infracțiunile de insolvabilitate: aspecte
evolutive
Mihaela VIDAICU, doctor în drept, conferențiar universitar, USM, Augustina BOLOCAN,
doctor în drept, conferențiar universitar, USM - Analiza jurisprudenței naționale prin prisma
motivării aplicării pedepsei penale și proporționalității acesteia în raport cu infracțiunea de
insolvabilitate
Dorina GUREV, doctor în drept, lector universitar, șef interimar Departament Drept penal Interdependența dintre procedura de insolvabilitate şi aplicarea art.252 CP RM
Igor HLOPEȚCHI, avocat, BAA GARANT, doctorand, USM - Subiectul infracțiunii de
insolvabilitate fictivă
Vera URSU, doctorand, USM - Probleme teoretico-practice privind infracțiunile legate de
insolvabilitate
Gheorghe RENIȚĂ, magistru în drept, lector universitar, USM - Anularea autorizației de
administrator al insolvabilității ca urmare a unei condamnări penale
Lilia GÎRLA, doctor în drept, conferențiar universitar, USM - Современный взгляд
уголовно-правовой науки на проблемы несостоятельности
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13.00 – 14.00
14.00 – 17.30

Prânz
Moderator: SELEVESTRU Irina, doctor în drept, administrator autorizat
Bloc 6 – Aspecte de drept comparat
Gheorghe PIPEREA, doctor în drept, profesor universitar, Facultatea de Drept,
Universitatea din București, partener fondator SCA „Piperea & Asociații”, România Salvgardarea întreprinderilor, obiectiv al UE si al UNCITRAL. Directiva redresării si ghidul
UNCITRAL privitor la redresarea IMM-urilor
Валерий ПРИТУЛЯК, кандидат юридических наук, доцент Кафедры гражданского
процесса, Национального Университета „Юридическая Академия”, Украина Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве физических лиц, согласно
украинскому законодательству
Marcela COMȘA, judecător, Curtea de Apel Brașov, România - Regulamentul (UE) 2015/848
al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență
- Domeniu de aplicare
Mădălina BOTINĂ, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța, România - Principiile fundamentale ale
procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a insolvabilității, cuprinse
în legislația din România și Republica Moldova
Alper RAMAZAM doctor, lector universitar, Facultatea de Drept și Științe Administrative,
Universitatea Ovidius din Constanța, România - Considerații asupra unor probleme dificile
sau nereglementate în legislația insolvenței din România
Владимира ДОБРОВОЛЬСКАЯ, кандидат юридических наук, доцент Кафедры
гражданского процесса, Национального Университета Юридическая Академия,
Украина - Обновлённое законодательство о банкротстве в Украине
Татьяна КОЛОМОЕЦ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент
Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины
Правовое регулирование процедуры несостоятельности в Украине: проблемные
вопросы и основные подходы к их решению в правоприменении.
Максим Олегович ТКАЛИЧ, кандидат юридических наук, доцент - Несостоятельность
спортивных клубов-хозяйственных обществ в период пандемии COVID-19: правовые
аспекты.
Марианна ТОМА, кандидат юридических наук, ассистент, ЧНУ им. Ю. Федьковича,
Украина - Criminal law regulation of responsibility of violation of insolvency (bankruptcy)
law in Ukraine
Vladimir GROSU, doctor în drept, conferențiar universitar, USM - Insolvența și drepturile
omului
Mariana BOICO - Prezentarea specificului în aplicarea hotărârilor CtEDO emise pe marginea
spețelor în materie de insolvență
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LANSĂRI DE CARTE
PROCEDURA EXAMINĂRII
CAUZELOR DE INSOLVABILIATE
Autor:
Gheorghe MACOVEI,
Doctor în drept, Lector universitar,
Avocat Conducător Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI
Recenzenți:
Elena BELEI,
Doctor în drept, Conferențiar Universitar,
Șef Departament Drept Procedural, Facultatea de Drept, USM
Florin MOȚIU,
Doctor în drept, Profesor Universitar,
Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara, România
Lucrarea ”Procedura examinării cauzelor de insolvabilitate” abordează o serie
de probleme stringente și actuale atât din perspectiva cadrului legal existent cât
și din perspectiva practicii judiciare neuniforma aflate într-o formare continuă
în Republica Moldova. Se propun soluții actuale în privința mai multor probleme
doctrinare și practice cercetate, în special: (i) delimitarea procedurii de
insolvabilitate drept un fel de procedură distinctă, diferit atât după scop, dar și
după conținut de categoriile de proceduri tradiționale, adică cele contencioase
și cele necontencioase; (ii) situarea procedurii accelerată de restructurare
separat de procedurile de insolvabilitate reglementate de legislația în vigoare,
calificând-o drept o procedură ce are sarcina prevenirii intrării în incapacitate
de plată a persoanei; (iii) propunerea reformulării fazelor procesului civil care
sunt aplicabile în cazul examinării cazurilor de insolvabilitate; (iv) evidențierea
și clasificarea circumstanțelor de fapt și de drept ce urmează a fi verificate la
momentul primirii cererii introductive; (v) argumentarea necesității aplicării
acțiunilor generale prevăzute de Codul de procedură civilă în legătură cu
intentarea cauzei de insolvabilitate în special necesitatea aplicării conforme a
acțiunilor de refuz, restituire și de a nu da curs cererii; (vi) circumscrierea
reglementărilor legale insuficiente ce țin de controlul judecătoresc și judiciar în
domeniul insolvabilității, în special asupra aplicării improprii a recursului contra
deciziilor instanțelor de apel, prevăzut de Codul de procedură civilă în cazurile
de contestarea a hotărârilor instanței de insolvabilitate; (vii) înaintarea a o serie
de propuneri de lege ferenda în aplicarea Legii insolvabilității și Codul de
procedură civilă al RM.

13

Conferința „Insolvabilitatea: probleme, realități, perspective”

COMITETUL ȘTIINȚIFIC
Serghei BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de
Drept, USM
Elena BELEI, doctor în drept, conferențiar Universitar, Șef Departament Drept
Procedural, Facultatea de Drept, USM
Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar, USM
Gheorghe MACOVEI, doctor în drept, lector universitar, USM, Avocat conducător Casa de
Avocatură MACOVEI ENACHI
Stela BOTNARU, doctor în drept, conferențiar universitar, USM
Tatiana MACOVEI, doctor în drept, conferențiar universitar, USM
Veronica MOCANU, doctor în drept, conferențiar universitar, USM
Aliona RURAC-CHISARI, doctor în drept, lector universitar, USM
Dorina GUREV, doctor în drept, lector universitar, USM
Mihaela BOTNARENCO, doctor în drept, lector universitar, USM
Doina CUCIURCA, magistru în drept, lector universitar, USM
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