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Dragi  studenți,  stimați colaboratori, 

Avem  plăcerea   de  a  vă  invita   în  data  de 10  Iulie  2014  la  Sesiunea 
de  comunicări  organizată  sub   coordonarea  avocaților   din  cadrul  

Societății  de  Avocatură  “Rotaru  și  Asociații” cu tema: 
 Noua  Lege  a  Insolvenței.  Modificări  și  Efecte 

1. Detalii cu privire  la  desfășurarea evenimentului:

Evenimentul va avea loc în data 10 Iulie 2014 între orele 12:00 – 15:30, la Cafeneaua 
“STRADIVARI’S”  din  incinta  hotelului  Formenerg      

B-dul. Gheorghe Șincai Nr. 3, Sectorul 4 (in apropiere de statia de  Metrou  “Tineretului”). 

Sesiunea   de   comunicări   este   organizată   de   Societatea   Rotaru   și   Asociații   și   iși   propune   să  
supună  dezbaterii    aspecte  procedurale  legate  de  Noua  Lege  a  Insolvenței  (Legea  nr.  85/2014)  
precum  și  aspecte  practice  analizate  în  mod  comparativ  cu  vechea  legislație  a  insolvenței (Legea 
nr. 85/2006). 

2. Confirmarea  participării:

Vă   rugăm   să   completați   formularul atasat și   să îl expediați pe adresa de email: 
office@rotarulawyers.ro până  în data de 07 Iulie 2014, orele 16,00. 

În limita locurilor disponibile,    vă  vom  confirma pe email înscrierea dumneavoastra în cadrul 
Sesiunii  de  Comunicări. 

3. Condițiile  participării:

Fiecare participant va pregati un material pe o tema la alegere din materia insolventei, care se 
va incadra in tema generala a evenimentului. Materialele se depun  in format   “print”  
(A4  maxim 10 pag, font: Times New  Roman, size:  14) la inceperea evenimentului. 

Discuțiile vor fi   libere,   fiecare   participant   iși   va   prezenta   materialul   și   își   va   sustine   ideile  
dezvoltate în lucrarea  întocmită. 

Se acordă premii, Certificate  de  participare  și  oportunitatea  efectuării  unor  stagii  de  practică  
și  după  caz  stagiatura  în cadrul SCPA  Rotaru  și  Asociații . 

Vă  așteptăm ! 
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