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Conferința Dreptul Afacerilor Ediția A XIII-A 
 

ORGANIZATORI 

                                            

 

 

Editura C.H. Beck în colaborare cu Piperea&Asociații, Universitatea din București și 
Juridice.ro au plăcerea să vă invite la Conferința Dreptul Afacerilor Ediția a XIII-a. 

 
Evenimentul va avea loc vineri, 16 iunie 2017, începând cu ora 09.00, în Amfiteatrul 2 
”Nicolae Titulescu” al Facultății de Drept din cadrul Universității București. 

  
Conferinţa va aborda teme cu un pronunţat caracter de interdisciplinaritate: aplicarea 
normelor de drept procesual-civil în procedura insolvenţei; aspecte de ordin procedural cu 
privire la modalitatea în care pot fi puse în practică pactele societare, respectiv clauzele de 
preempțiune încrucişata; aspecte de ordin penal în procedura insolvenţei; aplicarea 
reglementărilor care sancţionează practicile anticoncurenţiale în etapa negocierii cu 
reprezentanţii Consiliului Concurenţei; aplicarea în paralel a răspunderii pentru 
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contribuirea la apariţia stării de insolvenţă cu răspunderea solidară reglementată de Codul 
de procedură fiscală. 
 
În cadrul conferinţei se va lansa lucrarea Codul insolvenţei. Note. Corelaţii. Explicaţii. ce 
va fi publicată la editura C.H. Beck, lucrare coordonată de prof. univ. dr. Gheorghe 
Piperea în coautorat cu Cătălin Antonache, Alexandru Dimitriu, Irina Sorescu, Alexandru 
Răţoi, Rebeca Dan, Luiza Hagiu. Toţi autorii sunt avocaţi cu o bogată experienţă în 
domeniul insolvenţei în cadrul SCA Piperea şi Asociaţii. 

 
 
Conferinţa Dreptul Afacerilor 2017 va avea plăcerea de a găzdui ca lectori reputaţi 
specialişti, cadre didactice şi practicieni în Dreptul Afacerilor (judecători, avocaţi, 
practicieni în insolvenţă, specialişti bancari) atât din Bucureşti, cât şi din țară. 

SPEAKERI 

 Prof. univ. dr. GHEORGHE PIPEREA - Partener coordonator Piperea&Asociații 
 Drd. ALEXANDRU RĂȚOI - Avocat Piperea&Asociații 
 Drd. ALEXANDRU DIMITRIU - Partener Piperea&Asociații 
 Prof.univ. dr. MIHAI HOTCA - Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, 

București 
 Prof. univ. dr. LUCIAN BERCEA - Decan al Facultății de Drept, Universitatea de Vest 

din Timișoara 
 Prof univ. dr. RADU BUFAN – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din 

Timișoara 
 Drd. DRAGOȘ CĂLIN - Șef serviciu juridic SIF 3 
 Conf. univ. dr. LUMINIȚA TULEAȘCĂ - Facultatea de Drept, Universitatea Româno-

Americană, București 
 Conf. univ. dr. LAVINIA TEC – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din 

Timișoara 
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Programul Conferinței Dreptul Afacerilor, ediția a XIII-a 

VINERI, 16 IUNIE 2017 

09:00 Welcome coffee & networking 

09:10 Înregistrarea participanților  
09:30 Deschiderea oficială a conferinței 

 Panel I. Aspecte procedurale în dreptul afacerilor 

10:00 Procedura denunţării şi a recunoaşterii unor fapte sau practici anticoncurențiale, în vederea 

negocierii unei sancțiuni mai blânde – Alexandru Răţoi, drd. Piperea&Asociații 

10:30 Pactele societare. Clauzele de preempțiune încrucișată (mexican stand off) sau de 

retragere/ieșire forțată (sell out, squeeze out) – Prof. univ. dr. Lucian Bercea, decanul Facultății 

de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara și  Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Facultatea de 

Drept, Universitatea de Vest din Timișoara 

11:00 In/admisibilitatea anulării pe cale judiciară a unor tranzacţii bursiere – Drd. Dragoș Călin, 

șef serviciu SIF 

11:30 Procedura insolvenței ca proces civil. Aspecte derogatorii de la dreptul comun al 

procedurii civile – Alexandru Dimitriu, dr. Piperea&Asociații 

 Lansare 

12:00 Lansarea lucrării Codul insolvenței – Coordonator Gheorghe Piperea, Alexandru-

Şerban Răţoi, Irina Sorescu, Alexandru-Paul Dimitriu, Cătălin Antonache, Rebeca Dan, 

Luiza Hagiu  

12:30 Pauza de prânz 

 Panelul II. Insolvență 

14:00 Bancruta frauduloasă în varianta ascunderii de active – Prof. univ. dr. Mihai Hotca, 

Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, București  

14:30 Răspunderea în insolvenţă vs. Răspunderea solidară în dreptul fiscal – Prof. univ. dr. 

Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara 
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15:00 Principiile „uitate” şi principiile scriptice ale procedurii insolvenţei –  Prof. univ. dr. 

Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, partener coordonator 

Piperea&Asociații 

15:30 Insolvenţa grupului de societăţi – Conf.univ. dr. Luminita Tuleașcă, Facultatea de Drept, 

Universitatea Româno-Americană, București 

16:00 Sesiunea de concluzii și întrebări 

16:30 Închiderea conferinței 

 
Partenerii media ai evenimentului: Revista Curierul Judiciar, Revista Curierul Fiscal, NILS, 
DreptOnline.ro, Legal Magazin și RiSco și Ardae. 

 

ISTORIA CONFERINȚEI 

Prima ediţie a Conferinţei Dreptul Afacerilor a avut loc în anul 2005. De la acea primă 
ediţie, SCA Piperea şi Asociaţii a organizat anual conferinţa alături de partenerul tradiţional 
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, cererea de informaţii fiind extrem de 
ridicată în domeniul dreptului societar, al procedurii insolvenţei şi al dreptului fiscal. 
Începând cu anul 2009, ediţiile conferinţelor au fost, în parte, dedicate noilor coduri (civil şi 
procedură civilă) care au marcat şi continuă să marcheze în mod semnificativ domeniul 
dreptului afacerilor. 

Ediția din 2016 a Conferinţei Dreptul Afacerilor - Dreptul societar, dreptul fiscal și 
insolvența – a avut în centrul dezbaterilor aspectele de noutate din viaţa societăţilor care s-
au confruntat cu o nouă modificare masivă a legislaţiei, cea din domeniul fiscal – intrarea în 
vigoare la 1 ianuarie 2016 a Noului Cod fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală. 

 

Despre Editura C.H. Beck 

Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea cărţilor şi a publicaţiilor cu 
tematică juridică şi economică. Editura s-a impus pe piaţa literaturii juridice în anul 1998 
ca urmare a asocierii dintre grupul românesc al Editurilor ALL şi editura germană C.H. 
BECK. Începând cu anul 2001, Editura All Beck s-a desprins din Grupul Editurilor ALL, iar 
din 2006 a preluat numele partenerului său european C.H. Beck, devenind astfel o societate 
independentă, cu capital majoritar german. Compania a devenit astfel parte integrantă a 
trustului european C.H. BECK, unul dintre cele mai vechi şi mai reprezentative din Europa, 
grup fondat în anul 1763. În prezent, acest grup include mai multe societăţi din Germania, 
Elveţia, Cehia, Polonia şi România. 

Cărțile Editurii C.H. Beck pot fi comandate online în magazinul Beckshop 

http://www.beckshop.ro/


 

Editura C.H. Beck 

Sediul: Bucureşti, Str. Sergent Nuţu Ion nr.2, Sector 5, 050762 

Telefon: +40 (21) 4100847; Fax +40 (21) 4100848 

E-mail: comenzi@beck.ro 

 

legalis (www.legalis.ro) este sponsorul principal al acestui eveniment, fiind singura 
bibliotecă juridică on-line care oferă cele mai variate resurse de legislație și jurisprudență, 
cea mai completă colecție de doctrină online, dar și o interfață intuitivă adaptată cerințelor 
oricărui profesionist.  

TAXA DE PARTICIPARE este de 400 lei + TVA 

 Pentru mai mulţi participanţi din cadrul aceleiaşi organizaţii se acordă o reducere de 

10% (360 lei + TVA); 

Pentru persoanele care au participat la conferința Dreptul Afacerilor din 2016 se acordă o 

reducere suplimentară de 10%. 

Reducere de 60% pentru studenți – 160 lei +TVA (nu se cumulează cu celelalte reduceri) . 

Termenul limită de înscriere la Conferinţa Dreptul Afacerilor 2017 este 9 Iunie 2017 

Modalități de înscriere: 
Tefefon: 021/410.08.47, Fax: 021/410.08.48 

Email: marketing@beck.ro 

Persoana de contact: 

Andra Paceagiu 

e-mail: andra.paceagiu@beck.ro 

Telefon: 0786.261.973 

 

http://www.legalis.ro/

