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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru protecþia animalelor folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Obiectul prezentei ordonanþe îl constituie reglementarea utilizãrii animalelor în scop experimental sau în alte scopuri
ºtiinþifice.
Art. 2. Ñ În înþelesul prezentei ordonanþe, urmãtorii termeni se
definesc dupã cum urmeazã:
a) animal Ñ dacã nu existã o altã specificaþie, se înþelege
orice animal viu neuman, inclusiv formele larvare autonome ºi/sau
capabile de reproducere, dar excluzând formele fetale sau embrionare;
b) animale de experienþã Ñ animale folosite sau destinate a fi
folosite în scop experimental;
c) animale crescute Ñ animale crescute special pentru a fi
folosite în scop experimental în laboratoare atestate sau înregistrate de cãtre autoritatea în domeniu;
d) experiment Ñ orice folosire experimentalã sau altã folosire
ºtiinþificã a unui animal, susceptibilã de a-i cauza acestui animal
durere pentru experimente sau în alte scopuri ºtiinþifice ce pot
provoca durere, suferinþã fizicã, spaimã sau anxietate ori care pot
sã cauzeze vãtãmãri grave ale organismului acestuia, sã-i punã
viaþa în pericol sau sã determine moartea lui; un experiment

începe în momentul în care un animal este pentru prima oarã
pregãtit pentru folosire ºi se încheie când nu se mai poate face
nici o observaþie cu privire la acel experiment; eliminarea durerii,
suferinþei, chinurilor ºi invaliditãþii prin folosirea cu succes a anesteziei, a analgezicelor sau a altor metode nu plaseazã folosirea
unui animal în afara înþelesului acestei definiþii. Prezenta ordonanþã nu se aplicã practicilor agricole sau veterinare neexperimentale;
e) autoritate Ñ autoritatea sau autoritãþile publice centrale responsabile cu autorizarea ºi controlul experimentelor ºi desemnate
cu supravegherea punerii în aplicare a prezentei ordonanþe;
f) persoanã competentã Ñ orice persoanã consideratã de autoritatea desemnatã ca fiind calificatã pentru a îndeplini funcþiile
importante menþionate în prezenta ordonanþã;
g) biobazã/unitate de creºtere Ñ orice unitate în care sunt
crescute animale în vederea utilizãrii lor în scop experimental.
Aceste spaþii trebuie sã fie amenajate, total sau parþial închise ori
acoperite;
h) crescãtorie Ñ orice unitate în care animalele sunt crescute
în vederea utilizãrii lor în scopuri experimentale;
i) unitate furnizoare Ñ orice unitate care furnizeazã animale de
experienþã, cu excepþia crescãtoriilor;
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j) unitate folositoare Ñ orice unitate în care animalele sunt
folosite în scop experimental;
k) anesteziat corespunzãtor Ñ privarea de sensibilitate prin
tehnici de anestezie (localã sau generalã), la fel de eficiente ca
cele folosite în practica medicalã veterinarã;
l) sacrificare dupã o metodã umanã Ñ sacrificarea unui animal
în condiþii de minimã suferinþã fizicã ºi mentalã, în funcþie de
specie.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe se aplicã utilizãrii
animalelor în urmãtoarele tipuri de experimente:
a) obþinerea, fabricarea, testarea calitãþii, eficacitãþii ºi a siguranþei medicamentelor, alimentelor ºi a altor substanþe sau produse pentru:
Ñ evitarea, prevenirea, diagnosticarea sau tratarea unor boli,
afecþiuni ori a altor anormalitãþi sau a efectelor acestora asupra
omului, animalelor ori plantelor;
Ñ evaluarea, depistarea, reglarea sau modificarea condiþiilor
fiziologice la om, animale sau plante;
b) protecþia mediului natural în interesul sãnãtãþii ºi bunãstãrii
umane ºi animale.
Art. 4. Ñ Este interzisã folosirea în scop experimental a animalelor sãlbatice cuprinse în anexa nr. II la Convenþia privind
conservarea vieþii sãlbatice ºi a habitatelor naturale din Europa,
la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993, în anexa nr. 1
la Convenþia privind comerþul internaþional cu specii sãlbatice de
faunã ºi florã pe cale de dispariþie, la care România a aderat prin
Legea nr. 69/1994, în anexele nr. I ºi II la Convenþia privind conservarea speciilor migratoare de animale sãlbatice, la care
România a aderat prin Legea nr. 13/1998, în anexele nr. 3 ºi 4
la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei ºi a faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 462/2001, cu excepþia cazurilor în care experimentele au ca
obiectiv:
a) cercetarea în scopul stabilirii mãsurilor adecvate pentru conservarea acestor specii; sau
b) cercetãri biomedicale foarte importante, în care speciile respective se dovedesc a fi singurele care corespund acelor scopuri
experimentale.
Art. 5. Ñ (1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi al ministrului apelor ºi protecþiei mediului
se stabilesc instrucþiuni privind adãpostirea ºi îngrijirea animalelor,
în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe.
(2) Orice restricþii privind reducerea satisfacerii nevoilor fiziologice ºi etiologice ale animalelor de experienþã trebuie limitate la
minimum.
(3) Condiþiile de mediu în care animalele de experienþã sunt
crescute, þinute sau folosite se vor controla zilnic.
(4) Starea de sãnãtate ºi de confort a animalelor de experienþã
va fi observatã de o persoanã competentã, calificatã în prevenirea durerilor sau evitarea suferinþei, chinurilor ori invaliditãþilor.
(5) Trebuie sã existe planuri de intervenþie pentru a se elimina
cât mai repede posibil orice deficienþã sau suferinþã descoperitã.
CAPITOLUL II
Atribuþiile Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
prin Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, reprezintã autoritatea
naþionalã competentã în sensul prevederilor prezentei ordonanþe.
(2) Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã poate solicita un aviz
consultativ privind necesitatea experimentului ºi a metodelor folosite, experþilor în domeniul protecþiei animalelor de experienþã.
(3) La Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, în cadrul Direcþiei
de sãnãtate a animalelor va funcþiona un serviciu de protecþie a
animalelor, iar la nivelul direcþiilor sanitare veterinare judeþene se
va desemna o persoanã care va avea ca atribuþii de serviciu ºi
protecþia animalelor de experienþã.
(4) Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã are urmãtoarele
atribuþii:

a) înregistreazã ºi autorizeazã toate unitãþile crescãtoare ºi utilizatoare de animale folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale din þarã;
b) elaboreazã instrucþiuni de aplicare a prezentei ordonanþe
privind normele de autorizare ºi de înregistrare a unitãþilor
crescãtoare ºi a unitãþilor folositoare;
c) stabileºte normele de avizare ºi de autorizare a proiectelor
de experimente;
d) stabileºte normele pentru controlul aplicãrii prezentei ordonanþe ºi instrucþiuni specifice ºi realizeazã inspecþiile privind protecþia animalelor de experienþã.
Art. 7. Ñ (1) Experimentele trebuie fãcute numai de cãtre persoane competente atestate sau sub directa supraveghere a unei
astfel de persoane.
(2) În situaþia în care existã o altã metodã ºtiinþificã pentru
obþinerea aceloraºi rezultate ºi care nu implicã folosirea de animale, experimentul nu va fi autorizat.
(3) Când se stabileºte realizarea unui experiment alegerea
speciilor va face obiectul unei evaluãri atente ºi, dacã este cazul,
va fi explicatã Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare. Când se
selecteazã folosirea unui anumit tip de experiment se va þine
seama ºi vor fi preferate experimentele care folosesc un numãr
minim de animale, cele care implicã animale cu sensibilitate neurofiziologicã scãzutã, care provoacã cea mai slabã durere, suferinþã sau invaliditate ºi care conduc la rezultate satisfãcãtoare.
Experimentele pe animale sãlbatice se vor efectua numai în
condiþiile prevãzute la art. 4.
(4) Toate experimentele trebuie stabilite astfel încât sã se
evite chinuirea animalelor de experiment, durerile ºi suferinþele
nejustificate, în conformitate cu prevederile art. 8 ºi 9.
CAPITOLUL III
Mãsuri de protecþie a animalelor folosite în experimente
Art. 8. Ñ (1) Toate experimentele trebuie realizate sub anestezie localã sau generalã.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în urmãtoarele cazuri:
a) anestezia este consideratã mai traumatizantã pentru animal
decât experimentul în sine;
b) anestezia este incompatibilã cu scopul experimentului.
În aceste cazuri trebuie stabilite mãsurile legale ºi administrative corespunzãtoare pentru a exista siguranþa cã experimentul nu
se realizeazã inutil.
(3) Anestezia trebuie efectuatã ºi în cazul unor leziuni serioase ce pot produce durere intensã.
(4) Dacã anestezia nu este posibilã, trebuie folosite analgezice
sau alte metode adecvate pentru a limita pe cât posibil durerea,
chinurile, suferinþa ºi vãtãmarea animalelor ºi pentru a se asigura,
în orice caz, faptul cã animalul nu este supus unor suferinþe sau
dureri majore.
(5) Dacã aceastã intervenþie este compatibilã cu scopul experimentului, un animal anesteziat care suferã dureri considerabile
dupã ce efectul anesteziei a trecut trebuie tratat din timp cu analgezice sau, dacã nu este posibil, trebuie sacrificat imediat printr-o
metodã care sã nu producã alte suferinþe.
Art. 9. Ñ (1) Dupã finalizarea oricãrui experiment trebuie sã
se decidã dacã animalul folosit va fi lãsat în viaþã sau va fi sacrificat, dupã o metodã care sã nu producã alte suferinþe, în cazul
în care starea sa de sãnãtate nu va mai reveni la normal.
(2) Deciziile la care se face referire la alin. (1) vor fi luate de
o persoanã competentã, de preferinþã un medic veterinar.
(3) În cazul în care dupã finalizarea unui experiment:
a) se decide menþinerea în viaþã a animalului, acesta va primi
îngrijirile corespunzãtoare stãrii lui de sãnãtate ºi va fi þinut sub
supraveghere de cãtre un medic veterinar sau o altã persoanã
competentã, conform condiþiilor menþionate la art. 5;
b) se decide sacrificarea animalului, aceasta se va face cât mai
repede posibil, dupã o metodã care sã nu producã alte suferinþe.
Art. 10. Ñ Refolosirea animalelor în experimente se va face
cu respectarea prevederilor acestei ordonanþe. Un animal nu va fi
folosit decât o singurã datã într-un experiment ce produce durere
ºi suferinþã intense.
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Art. 11. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, cu avizul
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, poate aproba punerea în
libertate a animalului, dacã acest fapt nu constituie un pericol
pentru sãnãtatea populaþiei sau pentru mediu ºi cu condiþia ca
animalului sã i se asigure toate condiþiile de îngrijire.
Art. 12. Ñ (1) Procedurile de notificare a experimentelor ºi
atestarea persoanelor ce le efectueazã vor fi stabilite în termen
de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe,
prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
ºi al ministrului apelor ºi protecþiei mediului.
(2) Când se preconizeazã folosirea unui animal în experimente
în care va suferi sau ar putea suferi dureri mari care se pot prelungi, experimentul trebuie sã aibã autorizaþie specialã, foarte bine
justificatã. Aceastã autorizaþie nu va fi eliberatã în cazul în care
experimentul nu prezintã o importanþã majorã pentru nevoile
esenþiale ale omului sau animalelor.
Art. 13. Ñ (1) Pe baza cererilor de autorizare, a notificãrilor ºi
rapoartelor, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor va
publica anual informaþii statistice ce privesc folosirea animalelor în
experimente. Acestea vor cuprinde date privind:
a) numãrul ºi tipurile de animale folosite în scopuri experimentale;
b) numãrul de animale, pe categoriile selectate, folosite în
experimente.
(2) Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã trebuie sã asigure
confidenþialitatea informaþiilor primite ºi care pot afecta activitãþile
comerciale.
Art. 14. Ñ (1) Persoanele care efectueazã experimentele sau
care participã la acestea, precum ºi persoanele care asigurã
îngrijirea animalelor de experienþã, inclusiv cele ce asigurã supravegherea acestora, vor avea studii ºi pregãtire de specialitate.
(2) Persoanele care efectueazã sau supravegheazã derularea
experimentelor trebuie sã fie specializate într-un domeniu ºtiinþific
relevant din punct de vedere al experimentului ºi sã fie capabile
sã îngrijeascã animalele de laborator.
CAPITOLUL IV
Unitãþile de creºtere, de furnizare, de folosire ºi de organizare
a experimentelor
Art. 15. Ñ Crescãtoriile ºi unitãþile de furnizare a animalelor
folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale trebuie sã fie autorizate ºi înregistrate de cãtre Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu avizul Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului. Centrele de furnizare pot achiziþiona animale numai din
crescãtorii sau de la alte centre furnizoare, cu condiþia ca animalele sã nu fi fost ilegal importate sau sã reprezinte animale nedomesticite ori fãrã stãpân, cu excepþia cazului în care existã
acorduri între instituþii.
Art. 16. Ñ Autorizaþiile ºi înregistrãrile prevãzute la art. 15 trebuie sã specifice persoana competentã responsabilã din punct de
vedere administrativ, astfel încât sã se asigure o îngrijire corespunzãtoare a animalelor de experienþã crescute sau þinute în
aceste unitãþi de creºtere sau aprovizionare, în conformitate cu
prevederile art. 5 ºi 14.
Art. 17. Ñ (1) Crescãtoriile ºi unitãþile de furnizare vor înscrie
într-un registru special numãrul ºi speciile de animale vândute
sau furnizate/expediate, data vânzãrii sau furnizãrii/expedierii,
numele ºi adresa destinatarului, numãrul ºi speciile de animale
care au murit în aceste unitãþi.
(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
prin ordin al ministrului, va stabili datele ce vor fi cuprinse în
registrul menþionat la alin. (1) ºi care vor fi reþinute ºi puse la
dispoziþia sa de persoana responsabilã din punct de vedere administrativ. Acest registru trebuie pãstrat cel puþin 3 ani de la data
ultimei înregistrãri ºi trebuie verificat periodic de cãtre inspectorii
din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 18. Ñ (1) Câinii, pisicile sau primatele neumane din orice
crescãtorie, unitate de furnizare sau folosire trebuie marcate individual, înainte de înþãrcare, prin cea mai puþin dureroasã metodã,
cu excepþia cazurilor la care face referire alin. (3).
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(2) În cazul în care un câine, o pisicã sau un primat neuman
nemarcat anterior a fost primit pentru prima datã de o unitate
dupã înþãrcare, se impune marcarea imediatã.
(3) În cazurile în care un câine, o pisicã sau un primat se
transferã de la o unitate la alta înainte de înþãrcare ºi nu a putut
fi posibilã marcarea acestuia, unitatea primitoare trebuie sã
pãstreze fiºa completã a animalului, în care trebuie sã fie
specificatã în mod obligatoriu mama acestuia, pânã în momentul
în care animalul poate fi marcat.
(4) În fiecare unitate trebuie sã existe baze de date privind
identitatea ºi originea fiecãrui câine, pisicã sau primat.
Art. 19. Ñ (1) Unitãþile de folosire vor fi autorizate ºi înregistrate de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Aceste unitãþi vor dispune de instalaþii ºi echipamente specifice
pentru speciile de animale folosite ºi pentru realizarea experimentelor; proiectarea, construcþia ºi modul de funcþionare trebuie realizate astfel încât experimentele sã se desfãºoare cât mai eficient
posibil, în sensul obþinerii rezultatelor dorite, dar utilizându-se un
numãr minim de animale care sã fie supuse la cât mai puþinã
durere ºi suferinþã.
(2) În fiecare unitate folositoare:
a) se stabileºte persoana/persoanele responsabilã/responsabile
cu îngrijirea animalelor ºi funcþionarea echipamentelor;
b) se asigurã personal calificat corespunzãtor;
c) se asigurã asistenþa ºi tratamentul veterinar;
d) se stabileºte o persoanã competentã, care poate fi un veterinar, responsabilã cu asigurarea bunãstãrii animalelor.
(3) Cu acordul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, experimentele se pot efectua ºi în afara unitãþii folositoare.
(4) În unitãþile folositoare se vor folosi doar animale provenite
din crescãtorii sau unitãþi furnizoare, cu excepþia situaþiei în care
se obþine o aprobare generalã sau specialã din partea Agenþiei
Naþionale Sanitare Veterinare.
(5) Nici o aprobare generalã obþinutã în conformitate cu prevederile alin. (4) nu se poate extinde asupra pisicilor ºi câinilor
fãrã stãpân.
(6) Unitãþile folositoare sunt obligate sã deþinã o bazã de date
cu animalele folosite, pe care sã o prezinte Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor; la solicitarea acestuia, aceasta va
cuprinde: numãrul ºi speciile de animale folosite, provenienþa
lor/furnizorul ºi data sosirii lor; datele vor fi pãstrate cel puþin
3 ani ºi vor fi verificate periodic de inspectorii Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 20. Ñ În cazul în care unitatea folositoare dispune de un
compartiment special de creºtere a animalelor, sunt suficiente o
singurã autorizaþie ºi înregistrare.
Art. 21. Ñ (1) În scop experimental pot fi folosite animalele
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanþã.
(2) Animalele aparþinând speciilor prezentate în anexã, ce vor
fi folosite în scop experimental, trebuie sã fie animale de
crescãtorie.
Art. 22. Ñ Pentru evitarea repetãrii inutile a experimentelor ce
au acelaºi scop, ori de câte ori se considerã oportun, vor fi recunoscute ºi luate în considerare rezultatele deja obþinute în experimentele ce au fost desfãºurate în alte state, cu condiþia ca
procedurile folosite sã fie identice sau similare, cu excepþia cazurilor în care sunt necesare teste suplimentare pentru protecþia
sãnãtãþii publice.
Art. 23. Ñ Unitãþile de furnizare au urmãtoarele obligaþii:
a) sã dispunã de autorizare de funcþionare atribuitã de Agenþia
Naþionalã Sanitarã Veterinarã;
b) sã dispunã de certificat de indemnitate pentru bolile stabilite
de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã. Certificatul de indemnitate se reactualizeazã anual ºi se retrage imediat în cazul
apariþiei unor boli;
c) sã respecte condiþiile de adãpostire ºi de îngrijire a animalelor
de experienþã;
d) sã aibã organizat ºi sã respecte un sistem de carantinã la
introducerea de loturi noi de animale în unitatea furnizoare, cu
respectarea strictã a instrucþiunilor de carantinã pentru animale de
experienþã, elaborate de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã;
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e) sã þinã o evidenþã precisã a intrãrii animalelor în unitatea
furnizoare, cu menþionarea actului de avizare a cumpãrãrii animalelor, a datei intrãrii în carantinã, a evenimentelor pe care le-au
parcurs în biobazã, a datei livrãrii ºi a destinatarului;
f) sã accepte controlul inspectorului pentru protecþia animalelor
ºi accesul acestuia în orice punct al unitãþii furnizoare, sã-i punã
la dispoziþie toate documentele ºi evidenþele solicitate, sã se conformeze recomandãrilor convenite în procesele-verbale de constatare întocmite la executarea inspecþiei ºi sã pãstreze un fiºier al
documentelor de control;
g) sã anunþe neîntârziat Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã
în cazul apariþiei unei boli în efectivul de animale.
Art. 24. Ñ (1) Unitãþile de creºtere Ñ biobaze se organizeazã
ca agenþi economici sau ca unitãþi aflate în structura unor instituþii
de cercetare ºtiinþificã. În acest din urmã caz toate obligaþiile ºi
drepturile care revin crescãtoriei de animale de experienþã sunt
asumate de unitatea de cercetare ºtiinþificã, persoanã juridicã în a
cãrei structurã se aflã crescãtoria.
(2) Unitãþile de creºtere au obligaþia de a respecta
instrucþiunile de adãpostire ºi îngrijire a animalelor de experienþã.
(3) Unitãþile de creºtere a animalelor au obligaþia de a marca
ºi de a înmatricula animalele de experienþã în registrul-inventar ºi,
dupã caz, în cãrþile de rasã ale populaþiilor care intrã în obiectul
lor de activitate. Aceastã mãsurã nu se aplicã animalelor mici Ñ
ºoareci, ºobolani, cobai, hamsteri.
(4) Unitãþile de creºtere sunt obligate sã îºi asigure serviciile
unui medic veterinar responsabil de starea de bine ºi de sãnãtate
a animalelor din crescãtorie. Totodatã medicul veterinar are în
rãspundere respectarea cerinþelor de zooigienã ºi de evitare a
stresului din crescãtorie ºi are obligaþia de a sesiza Agenþia
Naþionalã Sanitarã Veterinarã în cazul apariþiei unei boli în efectivul de animale.
(5) Îngrijirea animalelor se încredinþeazã numai persoanelor
care sunt calificate pentru aceastã activitate.
(6) Conducãtorul tehnic al unitãþii de creºtere va þine evidenþa
loturilor de animale livrate sau transferate pentru lucrãri experimentale, a documentaþiei care a însoþit cererea de livrare, a datei
de expediere a animalelor ºi a destinatarului ºi a modului în care
s-a realizat transportul acestora pânã la destinatar. Se va acorda
atenþie înregistrãrii ieºirilor din efectiv din cauzã de necesitate, a
cauzelor morþii sau a metodelor prin care s-au sacrificat animalele,
când s-a impus o asemenea mãsurã.
(7) Se va þine o evidenþã a animalelor care au revenit în unitatea de creºtere dupã supunerea lor în cadrul unui experiment.
În asemenea cazuri se vor menþiona felul experimentului ºi gradul

de expunere a animalelor la durere, suferinþã sau anxietate în
timpul experienþei ºi dacã animalul a devenit sau nu invalid.
CAPITOLUL V
Sancþiuni
Art. 25. Ñ Încãlcarea prevederilor prezentei ordonanþe atrage
rãspunderea civilã, contravenþionalã sau penalã, dupã caz.
Art. 26. Ñ (1) Constituie contravenþie în sensul prezentei
ordonanþe urmãtoarele fapte:
a) cauzarea de durere, suferinþã, anxietate sau invaliditate
sãvârºitã de cãtre folositor în afara obligaþiilor asumate de acesta
la avizarea experimentelor;
b) încãlcarea prevederilor instrucþiunilor pentru adãpostirea ºi
îngrijirea animalelor de experienþã, aprobate prin ordin comun al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi al ministrului apelor
ºi protecþiei mediului;
c) livrarea animalelor nemarcate sau neînmatriculate ºi fãrã
certificat sanitar-veterinar.
(2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) se sancþioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.
(3) În cazul repetãrii sãvârºirii contravenþiei în termen de un an
de la data constatãrii contravenþiei anterioare, pe lângã amendã
se aplicã ºi sancþiunea anulãrii autorizaþiei de exercitare a activitãþii de creºtere, furnizare ºi folosire a animalelor folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale.
(4) Cuantumul amenzilor contravenþionale se actualizeazã
anual prin hotãrâre a Guvernului.
(5) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac
de cãtre inspectorii pentru protecþia animalelor din cadrul
instituþiilor abilitate, respectiv Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã
ºi unitãþile din subordine, conform atribuþiilor stabilite prin lege.
(6) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile
Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 27. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va elabora
norme sanitare veterinare de aplicare a prezentei ordonanþe, care
vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei ordonanþe.
Art. 28. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului sunt autoritãþile centrale
responsabile cu punerea în aplicare a prevederilor acestei ordonanþe.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Ioan Jelev,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Bucureºti, 30 ianuarie 2002.
Nr. 37.
ANEXÃ

Animale care pot fi folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ªoarece
ªobolan
Porc de Guineea
Hamster auriu
Iepure
Primate neumane
Câine
Pisicã
Prepeliþã

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Mus musculus
Rattus norvegicus
Cavia porcellus
Mesocricetus auratus
Oryctolagus cuniculus

Ñ Canis familiaris
Ñ Felis catus
Ñ Coturnix coturnix
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. I. Ñ Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii
judiciare ºi a falimentului, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Prezenta lege se aplicã oricãreia dintre
urmãtoarele categorii de comercianþi, aflaþi în insolvenþã ºi care
vor fi denumiþi în continuare debitori:
a) societãþile comerciale;
b) cooperativele de consum ºi cooperativele meºteºugãreºti Ñ
denumite în continuare organizaþii cooperatiste Ñ, precum ºi asociaþiile teritoriale ale cooperativelor de consum ºi meºteºugãreºti; ºi
c) persoanele fizice, acþionând individual sau în asociaþii familiale.
(2) Prin insolvenþã se înþelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizatã prin incapacitatea vãditã de platã a datoriilor
exigibile cu sumele de bani disponibile.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru
acoperirea pasivului debitorului, în insolvenþã, fie prin reorganizarea comerciantului ºi a activitãþii acestuia sau prin lichidarea unor
bunuri din averea lui pânã la stingerea pasivului, fie prin faliment.Ò
3. Alineatul (5) al articolului 4 se abrogã.
4. Titlul capitolului II se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Organele care aplicã procedura reorganizãrii judiciare ºi a
falimentuluiÒ
5. Dupã articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmãtorul
cuprins:
”Art. 61. Ñ (1) Citarea pãrþilor, precum ºi comunicarea sau
notificarea oricãrui alt act de procedurã se fac, de regulã, în
condiþiile prevãzute la art. 85Ñ94 din Codul de procedurã civilã.
(2) Prin excepþie, îndeplinirea actelor menþionate la alin. (1) se
va face prin publicitate, în condiþiile art. 95 din Codul de procedurã civilã, în cazuri extraordinare sau în cazul convocãrii adunãrii
creditorilor, dacã existã un numãr extrem de ridicat de creditori.
(3) Fac excepþie de la aplicarea alin. (2) citarea, precum ºi
comunicarea sau notificarea oricãrui alt act de procedurã creditorilor bugetari ºi oricãrui titular de creanþe a cãror valoare depãºeºte
5% din valoarea totalã a creanþelor împotriva averii debitorului,
care se realizeazã întotdeauna în condiþiile prevãzute la alin. (1).Ò
6. Alineatele (2) ºi (3) ale articolului 7 vor avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 ºi 3 din
Codul de procedurã civilã, hotãrârile judecãtorului-sindic, cu
excepþia celei de respingere a contestaþiei debitorului Ñ fãcutã în
temeiul art. 31 alin. (5) Ñ ºi a celei prin care se decide intrarea
în faliment Ñ pronunþatã în condiþiile art. 77 Ñ, nu vor putea fi
suspendate de instanþa de recurs.Ò
7. Litera i) a articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
”i) soluþionarea obiecþiilor la rapoartele trimestriale ºi la cel
final ale administratorului sau ale lichidatorului;Ò
8. La articolul 10, dupã litera i) se introduce litera i 1 ) cu
urmãtorul cuprins:
”i1) autentificarea actelor juridice încheiate de lichidator, pentru
a cãror validitate este necesarã forma autenticã;Ò
9. La articolul 10, dupã alineatul (1) se introduc alineatele (2)
ºi (3) cu urmãtorul cuprins:

”(2) Dacã examinarea chestiunilor supuse deliberãrii în
ºedinþele prezidate de judecãtorul-sindic nu se poate finaliza într-o
singurã zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrãtoare
urmãtoare fãrã o nouã înºtiinþare, procedându-se astfel în continuare pânã la rezolvarea tuturor chestiunilor.
(3) Procesul-verbal al ºedinþelor menþionate la alin. (2) va fi
semnat de judecãtorul-sindic ºi de grefier ºi va cuprinde în rezumat dezbaterile þinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune ºi
deciziile adoptate.Ò
10. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Hotãrârile judecãtorului-sindic sunt definitive ºi executorii. În condiþiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs.Ò
11. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ (1) Prima ºedinþã a adunãrii creditorilor va fi convocatã ºi prezidatã de judecãtorul-sindic, iar celelalte, de cãtre
administrator sau lichidator, dacã legea sau judecãtorul-sindic nu
dispune altfel.
(2) Creditorii cunoscuþi vor fi convocaþi de administrator sau de
lichidator în cazurile prevãzute de lege ºi ori de câte ori va fi
necesar.
(3) Adunarea creditorilor va fi convocatã ºi la cererea creditorilor deþinând creanþe în valoare de cel puþin 30% din valoarea
totalã a acestora.Ò
12. Dupã articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmãtorul
cuprins:
”Art. 131. Ñ (1) Convocarea creditorilor va trebui sã cuprindã
ordinea de zi a ºedinþei.
(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulã, cu excepþia cazului în care la ºedinþã participã
titularii tuturor creanþelor.
(3) Creditorii pot fi reprezentaþi în adunare prin împuterniciþi,
pentru fiecare adunare, cu procurã specialã ºi legalizatã sau, în
cazul creditorilor bugetari ºi al celorlalte persoane juridice, cu
delegaþie semnatã de conducãtorul unitãþii.
(4) Nu se va þine seama de declaraþiile scrise trimise de creditori, cu excepþia cazurilor în care legea admite votul prin adeziune.
(5) La ºedinþele adunãrii creditorilor vor participa un grefier,
desemnat de judecãtorul-sindic, debitorul ºi 2 delegaþi ai
salariaþilor acestuia, votând pentru creanþele reprezentând salariile
ºi alte drepturi bãneºti.
(6) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa
un reprezentant al camerei de comerþ ºi industrie teritoriale sau,
dupã caz, al asociaþiei cooperatiste teritoriale, respectiv naþionale.
(7) Dacã examinarea chestiunilor supuse deliberãrii creditorilor
nu se poate finaliza într-o singurã zi, deliberarea va continua de
drept în prima zi lucrãtoare urmãtoare, fãrã o nouã înºtiinþare,
procedându-se astfel în continuare pânã la rezolvarea tuturor
chestiunilor.
(8) Procesul-verbal al adunãrii creditorilor va fi semnat de
preºedintele ºedinþei ºi de grefier ºi va cuprinde în rezumat dezbaterile þinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune ºi deciziile
adoptate.Ò
13. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ (1) În cadrul ºedinþelor adunãrii creditorilor aceºtia
vor putea desemna un comitet al creditorilor ºi vor avea dreptul
sã analizeze situaþia debitorului, rapoartele întocmite de comitetul
creditorilor, mãsurile luate de administrator sau de lichidator ºi
efectele acestora ºi sã propunã, motivat, ºi alte mãsuri.
(2) Cu excepþia cazurilor în care legea cere o majoritate specialã, ºedinþele vor avea loc în prezenþa titularilor de creanþe
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însumând cel puþin 30% din valoarea totalã a creanþelor împotriva
averii debitorului, iar deciziile adunãrii creditorilor se adoptã cu
votul titularilor unei majoritãþi, prin valoare, a creanþelor prezente.
(3) Calculul valorii totale a creanþelor, prevãzutã la alin. (2),
împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la
urmãtoarele criterii:
a) la prima adunare a creditorilor ºi ulterior, pânã la afiºarea
tabelului preliminar al creanþelor, astfel cum reiese din lista tuturor
creanþelor pentru care au fost depuse cereri de admitere pânã la
expirarea termenului prevãzut la art. 582 alin. (1) lit. b);
b) ulterior afiºãrii tabelului preliminar ºi pânã la afiºarea tabelului definitiv, astfel cum reiese din tabelul preliminar;
c) ulterior afiºãrii tabelului definitiv ºi pânã la confirmarea unui
plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului
definitiv;
d) ulterior confirmãrii planului de reorganizare ºi pânã la
afiºarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul
de reorganizare confirmat; ºi
e) ulterior afiºãrii tabelului definitiv consolidat, astfel cum
reiese din cuprinsul acestuia.
(4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunãrii creditorilor, în condiþiile stabilite la art. 67.Ò
14. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ (1) Judecãtorul-sindic va desemna, dacã este
necesar, în raport cu proporþiile cazului, un comitet format din
3Ñ7 dintre creditorii cu creanþele garantate ºi chirografare cele
mai mari, prin valoare, înscriºi în lista prevãzutã la art. 26,
art. 32, respectiv art. 33.
(2) Atunci când existã creanþe izvorâte din obligaþii bugetare,
din comitetul creditorilor va face parte obligatoriu câte un reprezentant al titularilor creanþelor bugetare respective.
(3) Desemnarea se va face fie prin hotãrârea de deschidere a
procedurii, fie dupã prezentarea sau întocmirea listei de creditori,
dacã lista nu este disponibilã la data deschiderii procedurii.
(4) În cadrul primei ºedinþe a adunãrii creditorilor aceºtia vor
putea alege un comitet format din 3Ñ7 creditori dintre cei cu
creanþe garantate ºi cei chirografari, care se oferã voluntar, cu
respectarea dispoziþiilor alin. (2); comitetul astfel desemnat va
înlocui comitetul desemnat anterior de judecãtorul-sindic.
(5) Dacã nu se va obþine majoritatea necesarã, judecãtorulsindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor alin. (1) ºi cu
respectarea dispoziþiilor alin. (2), sau va putea menþine comitetul
desemnat anterior.
(6) În cursul activitãþii sale judecãtorul-sindic va putea cere
asistenþa comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.Ò
15. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei
îndreptãþiþi ca, atunci când debitorul nu ºi-a declarat intenþia de
reorganizare în condiþiile art. 26, respectiv art. 32, ori nu a fost
propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sã cearã judecãtorului-sindic sã ridice debitorului dreptul de
administrare.Ò
16. Dupã secþiunea a 3-a din capitolul II ”Organele care
aplicã procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentuluiÒ se
introduce secþiunea a 3 1 -a, ”Adunarea generalã a
asociaþilor/acþionarilor. Comitetul asociaþilor/acþionarilorÒ,
conþinând articolele 161Ñ164 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 161. Ñ (1) Pe perioada desfãºurãrii procedurii prevãzute
de prezenta lege adunarea generalã a asociaþilor/acþionarilor va fi
convocatã ori de câte ori se va considera necesar ºi va fi prezidatã de administrator sau lichidator, dacã legea ori judecãtorulsindic nu dispune altfel.
(2) Adunarea generalã a asociaþilor/acþionarilor va fi convocatã
ºi la cererea asociaþilor/acþionarilor reprezentând cel puþin 10% din
capitalul social sau o cotã mai micã, dacã în actul constitutiv se
prevede astfel.
(3) Asociaþilor/acþionarilor li se va notifica, în condiþiile legii, în
mod obligatoriu:
a) hotãrârea de deschidere a procedurii;
b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operaþiuni ºi plãþi
care depãºesc condiþiile obiºnuite de exercitare a activitãþii
curente;

c) solicitarea de intrare în faliment, precum ºi hotãrârea
judecãtorului-sindic de intrare în faliment a debitorului;
d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor;
e) raportul final ºi bilanþul general, întocmite de lichidator;
f) hotãrârea de închidere a procedurii.
(4) În cazurile prevãzute la alin. (3) lit. b), c), d) ºi e) asociaþii/acþionarii vor putea formula obiecþii în condiþiile stabilite de
lege, dar nu vor participa la exercitarea votului pentru aprobarea
mãsurilor respective, dacã un astfel de vot este prevãzut de lege.
Art. 162. Ñ (1) În cadrul ºedinþelor adunãrii generale a asociaþilor/acþionarilor aceºtia vor putea desemna, pe cheltuiala lor, un
comitet al asociaþilor/acþionarilor ºi vor avea dreptul sã analizeze
situaþia debitorului, rapoartele întocmite de comitetul
asociaþilor/acþionarilor, mãsurile luate de administrator sau de lichidator ºi efectele acestora ºi sã propunã, motivat, ºi alte mãsuri.
(2) Cu excepþia cazurilor în care legea cere o majoritate specialã, ºedinþele vor avea loc în prezenþa asociaþilor/acþionarilor
reprezentând cel puþin jumãtate din capitalul social, iar deciziile
se adoptã cu votul unui numãr de asociaþi/acþionari reprezentând
cel puþin o treime din capitalul social.
Art. 163. Ñ (1) Judecãtorul-sindic va putea desemna, dacã
considerã necesar, în raport cu circumstanþele cazului, un comitet
format din 3Ñ7 dintre asociaþii/acþionarii titulari de pãrþi
sociale/acþiuni cele mai mari, prin valoare.
(2) Desemnarea se va putea face fie prin hotãrârea de deschidere a procedurii, fie ulterior.
(3) În cadrul primei ºedinþe a adunãrii generale a
asociaþilor/acþionarilor sau ulterior aceºtia vor putea alege, pe
cheltuiala lor, un comitet format din 3Ñ7 dintre asociaþi/acþionari,
care se oferã voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecãtorul-sindic.
(4) În cursul activitãþii sale judecãtorul-sindic va putea cere
asistenþa comitetului asociaþilor/acþionarilor sau a unui delegat al
acestuia.
Art. 164. Ñ Comitetul asociaþilor/acþionarilor poate îndeplini
urmãtoarele atribuþii:
a) propunerea de desemnare a unui administrator;
b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la
desfãºurarea ºi administrarea procedurii;
c) examinarea actelor sãvârºite de debitor, administrator sau
lichidator, a activitãþii ºi situaþiei financiare ale debitorului, precum
ºi a posibilitãþii de continuare a activitãþii acestuia;
d) participarea ºi acordarea de asistenþã la formularea ºi
negocierea unui plan de reorganizare, precum ºi informarea ºi
consilierea asociaþilor/acþionarilor cu privire la conþinutul oricãrui alt
plan propus;
e) efectuarea oricãror alte activitãþi necesare pentru protejarea
intereselor asociaþilor/acþionarilor.Ò
17. Alineatele (1) ºi (5) ale articolului 17 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 17. Ñ (1) În cadrul primei ºedinþe a adunãrii creditorilor
sau ulterior creditorii care deþin cel puþin 50% din valoarea totalã
a creanþelor pot decide desemnarea unui administrator Ñ persoanã fizicã sau societate comercialã Ñ, stabilindu-i ºi remuneraþia, indiferent dacã, prin hotãrârea de deschidere a procedurii
sau ulterior, judecãtorul-sindic desemnase un administrator.
......................................................................................................
(5) Dacã creditorii nu decid desemnarea unui administrator,
judecãtorul-sindic poate dispune, în aceeaºi zi, printr-o încheiere,
desemnarea unui administrator, dacã nu fusese desemnat de
acesta un administrator prin hotãrârea de deschidere a procedurii
sau ulterior.Ò
18. La articolul 17, dupã alineatul (4) se introduc alineatele
(41) ºi (42) cu urmãtorul cuprins:
”(41) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizicã care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societãþi comerciale, potrivit art. 6
alin. (2) ºi art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(42) În situaþiile prevãzute la art. 145 din Legea nr. 31/1990,
republicatã, cu modificãrile ulterioare, administratorul/lichidatorul
are obligaþia de abþinere. În cazul neconformãrii, persoana
interesatã poate iniþia procedura recuzãrii, conform dispoziþiilor
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Codului de procedurã civilã, care se aplicã în mod
corespunzãtor.Ò
19. Litera a) a articolului 18 va avea urmãtorul cuprins:
”a) examinarea activitãþii debitorului în raport cu situaþia de fapt
ºi întocmirea unui raport amãnunþit asupra cauzelor ºi împrejurãrilor
care au dus la apariþia stãrii de insolvenþã, cu menþionarea persoanelor cãrora le-ar fi imputabilã, precum ºi asupra posibilitãþii reale
de reorganizare efectivã a activitãþii debitorului ori a motivelor care
nu permit reorganizarea ºi supunerea acelui raport judecãtoruluisindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea
depãºi 60 de zile de la desemnarea administratorului;Ò
20. La articolul 18, dupã litera a) se introduc literele a1) ºi a2)
cu urmãtorul cuprins:
”a1) întocmirea actelor prevãzute la art. 26 alin. (1), în cazul
în care debitorul nu ºi-a îndeplinit obligaþia respectivã înãuntrul
termenelor legale, precum ºi verificarea, corectarea ºi completarea
informaþiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost
prezentate de debitor;
a2) elaborarea planului de reorganizare a activitãþii debitorului,
în funcþie de cuprinsul raportului menþionat la lit. a) ºi în condiþiile
ºi termenele prevãzute la art. 59;Ò
21. La articolul 18, dupã litera e) se introduce litera e 1) cu
urmãtorul cuprins:
”e1) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor ºi luarea mãsurilor corespunzãtoare pentru conservarea lor;Ò
22. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ (1) Debitorul ºi oricare dintre creditori, precum ºi
oricare altã persoanã interesatã pot face contestaþie împotriva
mãsurilor luate de administrator.
(2) Contestaþia trebuie sã fie înregistratã în termen de 10 zile
de la data la care mãsura a fost comunicatã persoanelor
prevãzute la alin. (1).
(3) Judecãtorul-sindic va soluþiona contestaþia, în termen de
15 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea
contestatorului ºi administratorului ºi putând, dacã va considera
necesar, sã suspende executarea mãsurii contestate.Ò
23. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ (1) În orice stadiu al procedurii, pentru motive
temeinice Ñ dol sau culpã gravã Ñ ºi în condiþiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecãtorul-sindic îl poate înlocui prin încheiere.
(2) În exercitarea atribuþiei de control prevãzute la art. 10
alin. (1) lit. c) judecãtorul-sindic poate desfiinþa mãsurile ilegale
luate de administrator, chiar dacã nu au fost contestate, putând,
dacã va considera necesar, sã citeze în Camera de consiliu
administratorul ºi persoanele interesate.Ò
24. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ (1) În cazul în care dispune trecerea la faliment,
judecãtorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod
corespunzãtor, art. 17, 19, 20, 21 ºi art. 69 alin. (4).
(2) Atribuþiile administratorului înceteazã la momentul stabilirii
atribuþiilor lichidatorului de cãtre judecãtorul-sindic.
(3) Poate fi desemnat lichidator ºi administratorul desemnat
anterior.Ò
25. Litera a) a articolului 23 va avea urmãtorul cuprins:
”a) examinarea activitãþii debitorului în raport cu situaþia de
fapt ºi întocmirea unui raport amãnunþit asupra cauzelor ºi împrejurãrilor care au dus la insolvenþã, cu menþionarea persoanelor
cãrora le-ar fi imputabilã, ºi supunerea acelui raport judecãtoruluisindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea
depãºi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacã un raport
cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administrator;Ò
26. Dupã articolul 23 se introduce articolul 231 cu urmãtorul
cuprins:
”Art. 231. Ñ (1) Actele încheiate de lichidator, pentru a cãror
validitate este necesarã forma autenticã, vor fi supuse autentificãrii judecãtorului-sindic.
(2) Judecãtorul-sindic va pronunþa o încheiere de autentificare,
în baza cãreia actul va putea fi înscris în registrele de publicitate.Ò
27. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 25. Ñ (1) Debitorul aflat în stare de insolvenþã este obligat sã adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus
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dispoziþiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de
la apariþia stãrii de insolvenþã.
(2) Va putea sã adreseze tribunalului o cerere pentru a fi
supus dispoziþiilor prezentei legi ºi debitorul în cazul cãruia
apariþia stãrii de insolvenþã este iminentã.
(3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele
care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a
le reprezenta.
(4) Introducerea prematurã, cu rea-credinþã sau tardivã de
cãtre debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage
rãspunderea patrimonialã a debitorului persoanã fizicã sau a
reprezentanþilor statutari ai persoanelor juridice debitoare, pentru
prejudiciile pricinuite.Ò
28. Literele b) ºi f) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea
urmãtorul cuprins:
”b) o listã completã a tuturor bunurilor debitorului, incluzând
toate conturile ºi bãncile prin care debitorul îºi ruleazã fondurile;
pentru bunurile grevate se vor menþiona datele din registrele de
publicitate;
.......................................................................................................
f) o declaraþie prin care debitorul îºi aratã intenþia de intrare
în faliment sau de reorganizare conform unui plan, prin restructurarea activitãþii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în
vederea stingerii datoriilor sale; dacã aceastã declaraþie nu va fi
depusã pânã la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumã, pânã la proba contrarie, cã debitorul este de acord cu
începerea falimentului;Ò
29. La alineatul (1) al articolului 26, dupã litera f) se introduce
litera g) cu urmãtorul cuprins:
”g) o declaraþie pe propria rãspundere sau un certificat de la
oficiul registrului comerþului în a cãrui razã teritorialã se aflã
domiciliul profesional/sediul social, din care sã rezulte dacã a mai
fost supus procedurii prevãzute de prezenta lege într-un interval
de 5 ani anterior formulãrii cererii introductive.Ò
30. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 29. Ñ (1) Orice creditor care are o creanþã certã, lichidã
ºi exigibilã poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui
debitor care, timp de cel puþin 30 de zile, a încetat plãþile, în
urmãtoarele condiþii:
a) dacã creanþa izvorãºte din raporturi de muncã sau raporturi
obligaþionale civile, creanþa trebuie sã aibã un cuantum superior
valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în
condiþiile legii ºi calculate la data formulãrii cererii introductive;
b) în celelalte cazuri creanþa trebuie sã aibã un cuantum
superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la
data formulãrii cererii introductive;
c) în cazul unui creditor care deþine creanþe din ambele
categorii menþionate la lit. a) ºi b), cuantumul total al creanþelor
trebuie sã fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe
economie, stabilite în condiþiile legii ºi calculate la data formulãrii
cererii introductive.
(2) Simplul refuz al unor plãþi, în baza unor excepþii pe care
debitorul le socoteºte, cu bunã-credinþã, întemeiate, nu constituie
o dovadã a stãrii de insolvenþã.
(3) Camerele de comerþ ºi industrie teritoriale ºi asociaþiile
cooperatiste teritoriale, respectiv naþionalã, vor putea introduce
cerere împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea
dispun, se aflã într-o situaþie notorie de insolvenþã.Ò
31. Secþiunea a 2-a din capitolul III ”ProceduraÒ se va intitula
”Deschiderea procedurii ºi efectele deschiderii proceduriiÒ.
32. Alineatele (1)Ñ(7) ale articolului 31 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 31. Ñ (1) Dacã cererea debitorului corespunde condiþiilor
stabilite la art. 25, 26 ºi 28, judecãtorul-sindic va pronunþa o sentinþã de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condiþiile
art. 581. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii
în termen de 25 de zile de la emiterea notificãrii, judecãtorul-sindic îi va cita, împreunã cu debitorul, la o ºedinþã în urma cãreia
va soluþiona, deodatã, printr-o încheiere, toate opoziþiile.
(2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, camerei de comerþ ºi industrie teritoriale sau, dupã caz,
asociaþiei cooperatiste teritoriale, respectiv naþionalã, judecãtorul-
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sindic va comunica cererea, în copie, debitorului ºi va dispune
afiºarea unei copii la uºa instanþei.
(3) Dacã, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul
contestã cã ar fi în stare de insolvenþã, în condiþiile stabilite la
art. 29, judecãtorul-sindic va þine, în termen de 10 zile, o ºedinþã
la care vor fi citaþi creditorii care au introdus cererea, debitorul,
camera de comerþ ºi industrie teritorialã, respectiv asociaþia
cooperatistã teritorialã sau, dupã caz, naþionalã.
(4) La cererea debitorului, pentru motive temeinice,
judecãtorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus
cererea sã consemneze, în termen de maximum 30 de zile, la o
bancã, o cauþiune de cel mult 30% din valoarea creanþelor.
Cauþiunea va fi restituitã creditorilor, dacã cererea lor va fi
admisã. Dacã cererea va fi respinsã, cauþiunea poate fi folositã
pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacã cauþiunea nu
este consemnatã în termen, cererea introductivã va fi respinsã.
(5) Dacã judecãtorul-sindic stabileºte cã debitorul este în stare
de insolvenþã, îi va respinge contestaþia ºi va deschide procedura
printr-o sentinþã.
(6) Dacã judecãtorul-sindic stabileºte cã debitorul nu este în
stare de insolvenþã, respinge cererea creditorilor ºi dispune ca
sentinþa sã fie afiºatã la uºa instanþei. În cazul respingerii cererii,
aceasta va fi consideratã ca lipsitã de orice efect chiar de la
înregistrarea ei.
(7) Dacã debitorul nu contestã în termenul prevãzut la
alin. (3) cã ar fi în stare de insolvenþã, judecãtorul-sindic va da o
sentinþã de deschidere a procedurii.Ò
33. Alineatul (8) al articolului 31 se abrogã.
34. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 32. Ñ (1) În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 31 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat sã
depunã la dosarul cauzei actele ºi informaþiile prevãzute la art. 26
alin. (1).
(2) Nerespectarea fãrã motive întemeiate a dispoziþiei
prevãzute la alin. (1) se sancþioneazã cu o amendã civilã de
2.000.000 lei pe zi de întârziere, amendã care va fi aplicatã persoanelor care îl reprezintã legal pe debitor.Ò
35. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 33. Ñ Dacã debitorul nu a prezentat informaþiile cerute
la art. 26 alin. (1) lit. b)Ñd) ºi g) sau le-a prezentat în mod
necorespunzãtor, judecãtorul-sindic sau, dupã caz, administratorul
poate, pe cheltuiala averii debitorului, sã angajeze un expert contabil care, folosind bilanþul, registrele contabile ºi documentele
contabile ºi extracontabile ale debitorului, sã le întocmeascã sau,
dupã caz, sã le corecteze, cu maximã urgenþã.Ò
36. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 34. Ñ (1) Prin hotãrârea de deschidere a procedurii,
judecãtorul-sindic va desemna, dacã este necesar pentru protejarea intereselor creditorilor ºi/sau asociaþilor/acþionarilor, un
administrator, stabilindu-i atribuþiile, potrivit art. 18, precum ºi
remuneraþia.
(2) Judecãtorul-sindic va desemna din oficiu un administrator
dacã debitorul îºi declarã intenþia de intrare în faliment ori nu îºi
declarã intenþia de reorganizare, în condiþiile art. 26, respectiv
art. 32.
(3) Desemnarea de cãtre judecãtorul-sindic a unui administrator va putea fi fãcutã ºi ulterior deschiderii procedurii, din oficiu
sau la solicitarea oricãrei pãrþi interesate, chiar dacã debitorul ºi-a
declarat intenþia de reorganizare în condiþiile art. 26, respectiv
art. 32.
(4) În cazurile prevãzute la alin. (1) ºi (3), la aprecierea oportunitãþii desemnãrii unui administrator, judecãtorul-sindic se va
sprijini ºi pe existenþa unor indicii vizând existenþa unor fraude,
manopere dolozive sau incompetenþa ori vãdit greºita conducere
a afacerilor debitorului de cãtre organele de conducere ale acestuia.Ò
37. Dupã articolul 35 se introduce articolul 351 cu urmãtorul
cuprins:
”Art. 351. Ñ (1) Creditorul titular al unei creanþe garantate cu
ipotecã, gaj sau altã garanþie realã mobiliarã, ori drept de
retenþie, de orice fel, poate solicita judecãtorului-sindic ridicarea
suspendãrii menþionate la art. 35 cu privire la creanþa sa în una
dintre urmãtoarele situaþii:

A. a) atunci când valoarea obiectului garanþiei este pe deplin
acoperitã de valoarea totalã a creanþelor ºi pãrþilor de creanþe
garantate cu acel obiect; ºi
b) obiectul garanþiei nu prezintã o importanþã vitalã pentru
reuºita unei reorganizãri care, în cazul concret, ar avea ºanse
efective de realizare;
B. atunci când nu existã o protecþie corespunzãtoare a
creanþei garantate în raport cu obiectul garanþiei, datoritã:
Ñ diminuãrii valorii obiectului garanþiei sau existenþei unui
pericol real ca aceasta sã sufere o diminuare apreciabilã;
Ñ diminuãrii valorii pãrþii garantate dintr-o creanþã cu rang
inferior, ca urmare a acumulãrii dobânzilor, majorãrilor ºi penalitãþilor de orice fel la o creanþã garantatã cu rang superior;
Ñ lipsei unei asigurãri a obiectului garanþiei împotriva riscului
pieirii sau deteriorãrii.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. B judecãtorul-sindic va
putea respinge cererea de ridicare a suspendãrii formulatã de
creditor, dacã administratorul/debitorul propune, în schimb, adoptarea uneia sau mai multor mãsuri menite a oferi o protecþie
corespunzãtoare creanþei garantate a creditorului, precum:
a) efectuarea de plãþi periodice în favoarea creditorului, pentru
acoperirea diminuãrii valorii obiectului garanþiei ori a valorii pãrþii
garantate dintr-o creanþã cu rang inferior;
b) efectuarea de plãþi periodice în favoarea creditorului, pentru
satisfacerea dobânzilor, majorãrilor ºi penalitãþilor de orice fel ºi,
respectiv, pentru reducerea capitalului creanþei sub cota de diminuare a valorii obiectului garanþiei ori a valorii pãrþii garantate
dintr-o creanþã cu rang inferior;
c) novaþia obligaþiei de garanþie prin constituirea unei garanþii
suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului
garanþiei cu un alt obiect.
(3) Reclamantul într-o cerere de ridicare a suspendãrii trebuie
sã facã dovada faptului prevãzut la alin. (1) lit. A. a), rãmânând
debitorului/administratorului sau altei pãrþi interesate sarcina produceriii dovezii contrare ºi, respectiv, a celorlalte elemente.Ò
38. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 37. Ñ Nici o dobândã, majorare sau penalitate de orice
fel ori cheltuialã nu va putea fi adãugatã creanþelor nãscute
anterior deschiderii procedurii ºi negarantate cu ipotecã, gaj sau
altã garanþie realã mobiliarã, ori drept de retenþie, de orice fel,
sau pãrþilor negarantate din creanþele garantate cu astfel de
garanþii, de la data deschiderii procedurii, în afarã de cazul în
care, prin programul de platã a creanþelor cuprins în planul de
reorganizare, se derogã de la prevederile de mai sus.Ò
39. La articolul 39, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (2)
cu urmãtorul cuprins:
”(2) Nerespectarea fãrã motive întemeiate a dispoziþiei
prevãzute la alin. (1) se sancþioneazã cu amenda prevãzutã de
art. 32 alin. (2).Ò
40. Dupã articolul 39 se introduce articolul 391 cu urmãtorul
cuprins:
”Art. 391. Ñ (1) Dupã rãmânerea irevocabilã a hotãrârii de
deschidere a procedurii, toate actele ºi corespondenþa emise de
debitor, administrator sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu ºi cu caractere vizibile, în limbile românã, englezã ºi francezã,
menþiunea Çîn insolvenþãÈ.
(2) Dupã intrarea în reorganizare judiciarã sau faliment, actele
ºi corespondenþa vor purta, în condiþiile menþionate la alin. (1),
menþiunea Çîn reorganizare judiciarãÈ sau, dupã caz Çîn
falimentÈ.
(3) Prejudiciile suferite de terþii de bunã-credinþã, ca urmare a
nerespectãrii obligaþiei menþionate la alin. (1) ºi (2), vor fi reparate
în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanþi legali ai debitorului, fãrã a fi atinsã averea debitorului.Ò
41. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 40. Ñ (1) În afarã de cazurile prevãzute de prezenta
lege sau de cele autorizate de judecãtorul-sindic, toate actele,
operaþiunile ºi plãþile prestate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule faþã de masa creditorilor.
(2) Debitorul ºi/sau, dupã caz, administratorul sunt obligaþi sã
întocmeascã ºi sã pãstreze regulat o listã cuprinzând toate actele
ºi operaþiunile încheiate dupã deschiderea procedurii, cu precizarea naturii ºi valorii acestora ºi a datelor de identificare ale
cocontractanþilor.Ò
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42. Dupã articolul 40 se introduc articolele 40 1 Ñ 40 4 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 401. Ñ (1) Deschiderea procedurii ridicã debitorului dreptul de administrare Ñ constând în dreptul de a-ºi conduce activitatea, de a-ºi administra bunurile din avere ºi de a dispune de
acestea Ñ, dacã acesta nu ºi-a declarat, în condiþiile art. 26
alin. (1) lit. f) sau, dupã caz, art. 32 alin. (1), intenþia de reorganizare.
(2) Cu excepþia cazurilor prevãzute expres de lege, prevederile
alin. (1) sunt aplicabile ºi bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi
ulterior deschiderii procedurii.
(3) Judecãtorul-sindic va putea ordona ridicarea, în tot sau în
parte, a dreptului de administrare al debitorului o datã cu desemnarea unui administrator, indicând totodatã ºi condiþiile de exercitare a acestuia.
(4) Dreptul de administrare al debitorului înceteazã de drept la
data la care se dispune începerea falimentului.
(5) Creditorii, comitetul creditorilor, comitetul asociaþilor/acþionarilor, camera de comerþ ºi industrie teritorialã sau, dupã caz, asociaþia cooperatistã teritorialã, respectiv naþionalã, poate oricând
adresa judecãtorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului
dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din
averea debitorului sau lipsa probabilitãþii de realizare a unui plan
raþional de activitate.
(6) Judecãtorul-sindic va examina în termen de 15 zile o astfel de cerere, într-o ºedinþã la care vor fi citaþi debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor, comitetul asociaþilor/acþionarilor
ºi camera de comerþ ºi industrie teritorialã sau, dupã caz, asociaþia cooperatistã teritorialã, respectiv naþionalã.
Art. 402. Ñ (1) Judecãtorul-sindic sau administratorul/lichidatorul va trebui sã notifice ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cât mai curând posibil, oficiilor poºtale, staþiilor de cale
feratã, antrepozitelor, depozitelor portuare ºi altor locuri de înmagazinare din circumscripþia în care debitorul are domiciliul
profesional/sediul social ori filiale sau sucursale ºi sã le cearã sã
îi fie predatã corespondenþa comercialã a debitorului ºi orice alte
comunicãri trimise acestuia.
(2) Neîndeplinirea, fãrã motive temeinice, a obligaþiilor
menþionate la alin. (1) se sancþioneazã cu amendã judiciarã de la
2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(3) Judecãtorul-sindic va da dispoziþii tuturor bãncilor la care
debitorul are disponibil în conturi sã nu dispunã de acestea fãrã
un ordin al sãu sau al administratorului/lichidatorului.
(4) Încãlcarea dispoziþiilor judecãtorului-sindic, menþionate la
alin. (3), atrage rãspunderea bãncilor pentru prejudiciul creat, precum ºi o amendã judiciarã de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.
Art. 403. Ñ (1) Pe perioada în care debitorul sau/ºi administratorul exercitã dreptul de administrare, acesta poate îndeplini
orice acte ºi operaþiuni Ñ inclusiv utilizarea, vânzarea ºi închirierea de bunuri Ñ ºi poate efectua plãþi, dacã toate acestea se
încadreazã în condiþiile obiºnuite de exercitare a activitãþii curente.
(2) Actele, operaþiunile ºi plãþile care depãºesc condiþiile
menþionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecãtorul-sindic;
acesta va convoca o ºedinþã în termen de maximum 30 de zile
de la data primirii cererii, înºtiinþându-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestaþii motivate cu cel puþin 5 zile înainte
de data convocãrii.
(3) În cadrul ºedinþei prevãzute la alin. (2) judecãtorul-sindic
va soluþiona toate contestaþiile ºi va decide, prin încheiere, asupra
cererii formulate de debitor/administrator.
(4) În cazul propunerilor de înstrãinare a bunurilor din averea
debitorului grevate de garanþii, se va þine seama de prevederile
art. 351 referitoare la acordarea unei protecþii corespunzãtoare
creanþei garantate.
Art. 404. Ñ Dacã la data deschiderii procedurii un act juridic
nu devenise opozabil terþilor, înscrierile, transcrierile, intabulãrile ºi
orice alte formalitãþi specifice necesare acestui scop, efectuate
dupã data deschiderii procedurii, sunt fãrã efect faþã de masa
creditorilor, cu excepþia cazului în care cererea sau sesizarea,
legal formulatã, a fost primitã de instanþa, autoritatea sau instituþia
competentã cel mai târziu în ziua premergãtoare hotãrârii de deschidere a procedurii.Ò
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43. La alineatul (1) al articolului 45, dupã litera e) se introduce
litera f) cu urmãtorul cuprins:
”f) plãþile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii, dacã scadenþa lor fusese stabilitã
pentru o datã ulterioarã deschiderii procedurii.Ò
44. La articolul 48, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3)
cu urmãtorul cuprins:
”(3) Terþul dobânditor cu titlu gratuit de bunã-credinþã va restitui bunurile în starea în care se gãsesc, iar în lipsa acestora, va
restitui diferenþa de valoare cu care s-a îmbogãþit. În caz de reacredinþã, terþul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum ºi fructele percepute.Ò
45. Articolul 49 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 49. Ñ (1) Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta acþiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de cãtre debitor
numai dacã subdobânditorul nu a plãtit valoarea corespunzãtoare
a bunului ºi cunoºtea sau trebuia sã cunoascã faptul cã transferul iniþial este susceptibil de a fi anulat.
(2) În cazul în care subdobânditorul este soþ, rudã sau afin
pânã la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezumã relativ cã acesta a cunoscut împrejurarea menþionatã la alin. (1).Ò
46. Articolul 53 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 53. Ñ Dacã debitorul este parte într-un contract
prevãzând transferul anumitor mãrfuri, titluri reprezentative ale
mãrfurilor sau active financiare, cotate pe o piaþã reglementatã de
mãrfuri, servicii ºi instrumente financiare derivate, la o anumitã
datã sau într-o perioadã determinatã de timp, ºi scadenþa cade
sau perioada se terminã dupã data deschiderii procedurii, diferenþa dintre preþul de cumpãrare ºi preþul cotat, la data
menþionatã mai sus, pe piaþa reglementatã respectivã sau pe
pieþele locului de livrare ori, dacã nu poate fi stabilit locul, la cea
mai apropiatã piaþã reglementatã, va trebui sã fie plãtitã averii
debitorului, dacã aceasta este creditoare, ºi va fi înscrisã în tabelul de creanþe, dacã este o obligaþie a averii debitorului.Ò
47. Dupã secþiunea a 3-a din capitolul III ”ProceduraÒ se
introduce secþiunea a 31-a, ”Primele mãsuriÒ, conþinând articolele 581Ñ5816 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 581. Ñ (1) În urma deschiderii procedurii, judecãtorul-sindic sau, dupã caz, administratorul va trimite o notificare tuturor
creditorilor menþionaþi în lista depusã de debitor în conformitate
cu art. 26 sau art. 32 ori, dupã caz, întocmitã în condiþiile
art. 33, debitorului ºi oficiului registrului comerþului unde debitorul
este înmatriculat, pentru efectuarea menþiunii.
(2) Dacã creditorii cu sediul sau cu domiciliul în strãinãtate au
reprezentanþi în þarã, notificarea va fi trimisã acestora din urmã.
(3) Notificarea prevãzutã la alin. (1) se va publica totodatã, pe
cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largã circulaþie.
Art. 582. Ñ (1) Notificarea va cuprinde:
a) termenul limitã de depunere, de cãtre creditori, a opoziþiilor
la hotãrârea de deschidere a procedurii, pronunþatã ca urmare a
cererii formulate de debitor, în condiþiile art. 31 alin. (1), precum
ºi termenul de soluþionare a opoziþiilor, care nu va depãºi 10 zile
de la data expirãrii termenului de depunere a acestora;
b) termenul limitã pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de
zile de la deschiderea procedurii, precum ºi cerinþele pentru ca o
creanþã înregistratã sã fie consideratã valabilã;
c) termenul de verificare a creanþelor, întocmire, afiºare ºi
comunicare a tabelului preliminar al creanþelor, care nu va depãºi
30 de zile de la expirarea termenului prevãzut la lit. b);
d) termenul de definitivare a tabelului creanþelor, care nu va
depãºi 30 de zile de la expirarea termenului prevãzut la lit. c);
e) locul, data ºi ora primei ºedinþe a adunãrii creditorilor.
(2) ªedinþa de întrunire a adunãrii creditorilor va fi convocatã
la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului
prevãzut la alin. (1) lit. b).
(3) În funcþie de circumstanþele cauzei ºi pentru motive temeinice Ñ cum ar fi numãrul ridicat de creditori sau situarea acestora în strãinãtate Ñ, judecãtorul-sindic va putea hotãrî o
majorare a termenelor prevãzute la alin. (1) lit. b), c) ºi d) cu
maximum 60, 30, respectiv 30 de zile.
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Art. 583. Ñ Dacã debitorul are bunuri supuse transcripþiei,
inscripþiei sau înregistrãrii în registrele de publicitate, va fi trimisã
instanþelor, autoritãþilor sau instituþiilor care þin aceste registre o
copie de pe hotãrârea de deschidere a procedurii, spre a se face
menþiune.
Art. 584. Ñ (1) Toþi creditorii ale cãror creanþe sunt anterioare
datei deschiderii procedurii, cu excepþia salariaþilor, vor depune
cererea de admitere a creanþelor în termenul fixat în hotãrârea de
deschidere a procedurii; declaraþiile de creanþe vor fi înregistrate
într-un registru care se va pãstra la grefa tribunalului.
(2) Cererea de admitere a creanþelor trebuie fãcutã chiar dacã
acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.
(3) Creanþele nescadente sau sub condiþie la data deschiderii
procedurii vor fi admise provizoriu la masa credalã ºi vor fi
îndreptãþite sã participe la distribuiri de sume în mãsura îngãduitã de
prezenta lege.
(4) Sunt considerate sub condiþie ºi acele creanþe care pot fi
valorificate împotriva debitorului numai dupã executarea unui
codebitor principal.
Art. 585. Ñ (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datoratã, temeiul creanþei, precum
ºi menþiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinþã sau
garanþii.
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale
creanþei ºi ale actelor de constituire de garanþii.
(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtãtor pot
solicita judecãtorului-sindic restituirea titlurilor originale ºi pãstrarea
la dosar a unor copii certificate de grefier. Judecãtorul-sindic va
face menþiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele
vor fi prezentate din nou la orice repartiþie de sume între creditori,
precum ºi la exercitarea votului în adunarea creditorilor.
Art. 586. Ñ (1) Toate creanþele vor fi supuse procedurii de
verificare prevãzute de prezenta lege, cu excepþia creanþelor constatate prin titluri executorii.
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanþele bugetare, în
cazul cãrora se vor observa dispoziþiile legale speciale.
(3) Prin creanþe bugetare, în sensul prezentei legi, se înþelege
creanþele izvorâte din impozite, taxe, contribuþii, amenzi ºi alte
sume ce reprezintã resurse financiare publice, potrivit legii.
(4) Toate creanþele prezentate pentru a fi admise ºi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile ºi corecte dacã
nu sunt contestate de cãtre debitor, administrator sau creditori.
Art. 587. Ñ (1) Administratorul va proceda de îndatã la examinarea fiecãrei cereri ºi a documentelor depuse ºi va putea
efectua o cercetare amãnunþitã pentru a stabili legitimitatea,
valoarea exactã ºi prioritatea fiecãrei creanþe.
(2) În vederea îndeplinirii atribuþiei prevãzute la alin. (1), administratorul va putea solicita explicaþii de la debitor, va putea sã
poarte discuþii cu fiecare creditor, solicitându-i, dacã considerã
necesar, informaþii ºi documente suplimentare.
Art. 588. Ñ Creanþele negarantate ºi pãrþile negarantate ale
creanþelor garantate, care nu sunt scadente la data înregistrãrii
cererii de admitere, vor fi înscrise în tabelul de creanþe cu
întreaga lor valoare, însã, în cursul falimentului, orice distribuire
de sumã pentru astfel de creanþe se va face cu observarea
dispoziþiilor art. 111.
Art. 589. Ñ Creanþele constând în obligaþii, care nu au fost
calculate în valoare monetarã sau a cãror valoare este supusã
modificãrii, vor fi calculate de cãtre administrator ºi înscrise în
tabelul de creanþe cu valoarea nominalã pe care ele o aveau la
data deschiderii procedurii. Judecãtorul-sindic va decide asupra
oricãrei contestaþii împotriva calculului fãcut de administrator pentru astfel de creanþe.
Art. 5810. Ñ O creanþã a unui creditor cu mai mulþi debitori
solidari va fi înscrisã în toate tabelele de creanþe ale debitorilor
cu valoarea nominalã, pânã va fi complet acoperitã. Nici o reducere a sumei creanþei prevãzute în tabelul de creanþe nu va fi
fãcutã în vreunul dintre tabelele de creanþe ale debitorilor, pânã
ce creditorul a fost deplin satisfãcut, în numerar sau în bunuri.
Dacã totalul sumelor distribuite creditorului, în toate acþiunile cu
debitorii, va depãºi totalul sumei care îi este datoratã, acesta va
trebui sã restituie sumele primite în plus, care vor fi reînscrise ca

fonduri în averea debitorilor, proporþional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plãtit peste ceea ce era datorat.
Art. 5811. Ñ (1) Un creditor care, înainte de înregistrarea unei
cereri de admitere, a primit o platã parþialã pentru creanþa sa de
la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea
creanþa înscrisã în tabelul de creanþe numai pentru partea pe
care nu a încasat-o încã.
(2) Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptãþit la restituire ori la despãgubire din partea debitorului pentru suma
plãtitã, va fi trecut în tabelul de creanþe cu suma pe care a
plãtit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de
a cere sã i se plãteascã pânã la achitarea integralã a creanþei
sale cota cuvenitã codebitorului sau fidejusorului, rãmânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitatã.
(3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului sãu are asupra bunurilor acestuia un drept de
garanþie, concurã la masa credalã, pentru a face posibilã realizarea
garanþiei sale, dar preþul obþinut din vânzarea bunurilor grevate va
fi atribuit creditorului, scãzându-se din suma ce este datoratã.
Art. 5812. Ñ (1) Ca rezultat al verificãrilor fãcute administratorul va întocmi ºi va înregistra la tribunal un tabel preliminar
cuprinzând toate creanþele împotriva averii debitorului, precizând
cã sunt: chirografare, garantate, cu prioritãþi, sub condiþie sau
nescadente ºi arãtând pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea ºi suma cu care a fost
trecut în tabel.
(2) La creanþele garantate cu un drept de preferinþã se vor
arãta titlul din care izvorãºte preferinþa, rangul acesteia ºi motivele pentru care creanþele sau drepturile de preferinþã au fost trecute parþial în tablou sau au fost înlãturate.
(3) Tabelul preliminar va fi, totodatã, afiºat de grefã la sediul
tribunalului ºi comunicat debitorului.
(4) Administratorul va trimite de urgenþã notificãri creditorilor
ale cãror creanþe sau drepturi de preferinþe au fost trecute parþial
în tabelul preliminar sau înlãturate.
Art. 5813. Ñ (1) Debitorul, creditorii ºi orice altã parte interesatã vor putea sã formuleze contestaþii cu privire la creanþele ºi
drepturile de preferinþã trecute de administrator în tabelul preliminar al creanþelor.
(2) Contestaþiile trebuie depuse la tribunal cu cel puþin 10 zile
înainte de data stabilitã, prin sentinþa de deschidere a procedurii,
pentru definitivarea tabelului de creanþe.
(3) La termenul stabilit prin sentinþa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanþe, judecãtorul-sindic va
soluþiona deodatã, printr-o singurã sentinþã, toate contestaþiile,
chiar dacã pentru soluþionarea unora ar fi nevoie de administrare
de probe; în acest din urmã caz, judecãtorul-sindic poate sã
admitã, în tot sau în parte, creanþele, în mod provizoriu, la masa
credalã, atât în ceea ce priveºte deliberãrile, cât ºi repartiþiile.
(4) Dacã se admite creanþa fãrã dreptul de preferinþã pretins,
aceasta va participa la repartiþiile sumelor obþinute din valorificarea bunurilor negrevate de garanþii.
(5) Din sumele care s-ar obþine din valorificarea bunurilor
supuse dreptului de preferinþã contestat se va consemna partea
ce s-ar cuveni acelei creanþe.
Art. 5814. Ñ (1) Dupã ce toate contestaþiile la creanþe au fost
soluþionate, administratorul va înregistra, de îndatã, la tribunal ºi
va avea grijã sã fie afiºat la sediul acestuia tabelul definitiv al
tuturor creanþelor împotriva averii debitorului, arãtând suma, prioritatea ºi situaþia Ñ garantatã sau negarantatã Ñ a fiecãrei
creanþe.
(2) Dupã înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii
creanþelor înregistrate în tabelul definitiv pot sã participe la votul
asupra planului de reorganizare, la adunãrile creditorilor ºi la orice
repartiþii de sume în caz de faliment.
Art. 5815. Ñ (1) Dupã expirarea termenului de depunere a
contestaþiilor, prevãzut la art. 5813 alin. (2), ºi pânã la închiderea
procedurii, orice parte interesatã poate face contestaþie împotriva
trecerii unei creanþe sau a unui drept de preferinþã în tabloul definitiv al creanþelor, în cazul descoperirii existenþei unui fals, dol
sau erori esenþiale care au determinat admiterea creanþei sau a
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dreptului de preferinþã, precum ºi în cazul descoperirii unor titluri
hotãrâtoare ºi pânã atunci necunoscute.
(2) Judecarea contestaþiei se va face de judecãtorul-sindic,
dupã citarea contestatorului ºi a celorlalte pãrþi interesate.
(3) Pânã la judecarea irevocabilã a contestaþiei, judecãtorulsindic va putea declara creanþa sau dreptul de preferinþã contestat ca admis numai provizoriu.
Art. 5816. Ñ (1) Cu excepþia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a fãcut cu încãlcarea dispoziþiilor art. 61, titularul de creanþe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune
cererea de admitere a creanþelor pânã la expirarea termenului
prevãzut la art. 582 alin. (1) lit. b), este decãzut, cât priveºte
creanþele respective, din urmãtoarele drepturi:
1. dreptul de a participa ºi de a vota în cadrul adunãrii
creditorilor;
2. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizãrii ºi falimentului;
3. dreptul de a-ºi realiza creanþele împotriva debitorului sau a
asociaþilor cu rãspundere nelimitatã ai societãþii debitoare, ulterior
închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sã nu fie gãsit vinovat
de bancrutã frauduloasã sau de plãþi ori transferuri frauduloase.
(2) Decãderea va putea fi invocatã oricând, de orice parte
interesatã, pe cale de acþiune sau excepþie.Ò
48. Alineatul (1) al articolului 59 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 59. Ñ (1) Urmãtoarele categorii de persoane vor putea
propune un plan de reorganizare în condiþiile de mai jos:
a) debitorul, o datã cu formularea cererii sale introductive sau
ulterior, pânã la afiºarea tabelului definitiv al creanþelor, dacã
acesta ºi-a prezentat intenþia de reorganizare în condiþiile
prevãzute la art. 26, respectiv art. 32;
b) administratorul, de la data desemnãrii sale ºi pânã la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afiºãrii tabelului definitiv al creanþelor;
c) comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puþin unei treimi
din valoarea creanþelor garantate sau creditorii chirografari, titulari
a cel puþin unei treimi din valoarea creanþelor negarantate, asociaþii din societãþile în nume colectiv ºi societãþile cu rãspundere
limitatã, asociaþii comanditaþi din societãþile în comanditã, acþionarii titulari a cel puþin unei treimi din capitalul social al unei
societãþi pe acþiuni sau în comanditã pe acþiuni, precum ºi asociaþii organizaþiilor cooperatiste sau, dupã caz, ai asociaþiilor cooperatiste teritoriale.Ò
49. La articolul 59, dupã alineatul (1) se introduc alineatele
(11), (12) ºi (13) cu urmãtorul cuprins:
”(11) Comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puþin unei
treimi din valoarea creanþelor garantate sau creditorii chirografari,
titulari a cel puþin unei treimi din valoarea creanþelor negarantate,
pot propune planul într-un termen de 30 de zile, care curge de la
data afiºãrii tabelului definitiv al creanþelor.
(12) Asociaþii din societãþile în nume colectiv ºi societãþile cu
rãspundere limitatã, asociaþii comanditaþi din societãþile în comanditã ºi acþionarii titulari a cel puþin unei treimi din capitalul social
al unei societãþi pe acþiuni sau în comanditã pe acþiuni, precum ºi
asociaþii organizaþiilor cooperatiste sau, dupã caz, ai asociaþiilor
cooperatiste teritoriale pot propune planul:
a) într-un termen de 30 de zile, care curge de la data afiºãrii
tabelului definitiv al creanþelor, dacã debitorul ºi-a declarat intenþia
de reorganizare în condiþiile prevãzute la art. 26, respectiv art. 32;
b) de la expirarea termenului pentru declararea intenþiei de
reorganizare, prevãzut la art. 26, respectiv art. 32, pânã la expirarea unui termen de 30 de zile, ce curge de la înregistrarea la
tribunal a tabelului definitiv al creanþelor, dacã debitorul nu ºi-a
declarat intenþia de reorganizare în condiþiile prevãzute la art. 26,
respectiv art. 32.
(13) La cererea oricãrei pãrþi interesate, judecãtorul-sindic
poate prelungi sau scurta, pentru motive temeinice, perioadele
prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b), alin. (11) ºi (12).Ò
50. Alineatul (3) al articolului 59 va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul
care, într-un interval de 5 ani anterior formulãrii cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei
legi ºi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru:
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bancrutã frauduloasã, gestiune frauduloasã, abuz de încredere,
înºelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, infracþiuni de fals ori
infracþiuni prevãzute în Legea concurenþei nr. 21/1996, cu modificãrile ulterioare.Ò
51. Alineatul (4) al articolului 59 se abrogã.
52. Alineatul (5) al articolului 59 va avea urmãtorul cuprins:
”(5) Nerespectarea termenelor prevãzute la alin. (1), (1 1),
respectiv (12) conduce la decãderea pãrþilor respective din dreptul
de a depune un plan de reorganizare ºi, ca urmare, la trecerea,
din dispoziþia judecãtorului-sindic, la faliment.Ò
53. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 60. Ñ (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele
de redresare în raport cu posibilitãþile ºi specificul activitãþii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile ºi cu cererea pieþei
faþã de oferta debitorului ºi va cuprinde mãsuri concordante cu
interesele creditorilor ºi ale asociaþilor sau acþionarilor, precum ºi
cu ordinea publicã, inclusiv în ceea ce priveºte modalitatea de
selecþie, desemnare ºi înlocuire a administratorilor ºi directorilor.
(2) Planul de reorganizare va indica modalitãþile de lichidare,
totalã sau parþialã, a pasivului.
(3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depãºi
3 ani, socotiþi de la data confirmãrii.
(4) Planul de reorganizare va menþiona:
a) categoriile de creanþe care nu sunt defavorizate;
b) tratamentul categoriilor de creanþe defavorizate;
c) dacã ºi în ce mãsurã debitorul ºi asociaþii din societãþile în
nume colectiv ºi asociaþii comanditaþi din societãþile în comanditã
vor fi descãrcaþi de rãspundere;
d) ce despãgubiri urmeazã a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanþe, în comparaþie cu valoarea ce ar fi primitã prin
distribuire în caz de faliment; valoarea se va calcula la data propunerii planului.
(5) Planul va specifica mãsurile adecvate pentru punerea sa
în aplicare, cum ar fi:
A. pãstrarea, în întregime sau în parte, de cãtre debitor a
controlului activitãþii sale, inclusiv a bunurilor din averea sa, cu
sau fãrã supravegherea activitãþii sale de cãtre un administrator,
desemnat cu acordul creditorilor;
B. obþinerea de resurse financiare pentru susþinerea realizãrii
planului ºi sursele de provenienþã ale acestora;
C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului cãtre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmãrii planului;
D. fuziunea debitorului sau absorbirea sa cu sau de cãtre o
altã persoanã juridicã;
E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului,
separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora cãtre creditorii debitorului, în contul creanþelor pe care
aceºtia le au faþã de averea debitorului;
F. modificarea sau stingerea garanþiilor reale;
G. prelungirea datei scadenþei, precum ºi modificarea ratei
dobânzii, penalitãþii sau a oricãrei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaþiilor sale;
H. modificarea actului constitutiv al debitorului, vizând inclusiv
majorarea capitalului social;
I. emiterea de titluri de valoare de cãtre debitor sau oricare
dintre persoanele menþionate la lit. C. ºi D., în condiþiile
prevãzute de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele
de valori, prin urmãtoarele metode:
a) în schimbul urmãtoarelor categorii de bunuri: numerar, drepturi reale principale, drepturi de proprietate intelectualã, titluri de
valoare;
b) prin conversie a creanþelor; sau
c) prin orice altã metodã adecvatã;
J. inserarea în actul constitutiv al debitorului Ñ persoanã
juridicã Ñ sau al persoanelor menþionate la lit. C. ºi D. a unor
prevederi:
a) de prohibire a emiterii de acþiuni fãrã drept de vot;
b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acþiuni ordinare, a unei distribuþii corespunzãtoare a votului între aceste categorii; ºi
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c) în cazul categoriilor de acþiuni preferenþiale cu dividend
prioritar faþã de alte categorii de acþiuni, de reglementare
satisfãcãtoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile
de acþiuni respective în ipoteza neonorãrii obligaþiei de platã a
dividendelor.
(6) Amânãrile, eºalonãrile, scutirile sau reducerile la plata
obligaþiilor bugetare se acordã de creditorii bugetari în condiþiile
prevãzute de legea specialã în materie.
(7) Pentru neachitarea obligaþiilor bugetare datorate atât
înainte, cât ºi dupã deschiderea procedurii de reorganizare judiciarã, debitorul datoreazã majorãri de întârziere ºi penalitãþi de
întârziere conform legii speciale în materie, pânã la data achitãrii
acestora sau, dupã caz, pânã la data intrãrii în faliment.Ò
54. Dupã articolul 60 se introduc articolele 601, 602 ºi 603 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 601. Ñ (1) În vederea administrãrii eficiente a procedurii,
planul poate desemna o categorie separatã de creanþe, compusã
numai din creanþe chirografare având o valoare redusã, valoare
pe care judecãtorul-sindic o considerã adecvatã.
(2) Planul va stabili acelaºi tratament pentru fiecare creanþã
din cadrul unei categorii distincte, cu excepþia cazului în care
deþinãtorul unei creanþe din categoria respectivã consimte un tratament mai puþin favorabil pentru creanþa sa.
Art. 602. Ñ (1) Respectând prevederile art. 60, planul de reorganizare va putea sã:
a) defavorizeze orice categorie de creanþe chirografare sau
garantate;
b) menþinã sau sã denunþe, în condiþiile art. 51Ñ58, orice
contract la care debitorul este parte;
c) prevadã realizarea unei tranzacþii cu privire la creanþele
debitorului faþã de terþi;
d) prevadã vânzarea totalã sau parþialã a bunurilor din averea
debitorului ºi distribuirea sumelor de bani obþinute cãtre creditori;
e) modifice drepturile titularilor de creanþe garantate sau chirografare ori sã lase nemodificate drepturile aferente oricãrei categorii de creanþe.
(2) În cazul în care debitorul este persoanã fizicã, planul propus nu poate prevedea utilizarea, sub orice formã, sau înstrãinarea bunurilor acestuia, exceptate, total sau parþial, de la executare
silitã, decât în condiþiile dispoziþiilor legale.
Art. 603. Ñ (1) Se prezumã cã o categorie de creanþe este
defavorizatã de plan dacã, pentru oricare dintre creanþele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a creanþei, fie a
condiþiilor de realizare a acesteia.
(2) Nu se considerã modificare a creanþei ori a condiþiilor de
realizare a acesteia situaþia în care planul propus prevede revenirea la condiþiile de realizare a creanþei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiþiilor respective.Ò
55. Articolul 62 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 62. Ñ (1) Câte o copie de pe planul propus va fi
depusã la grefa tribunalului ºi la registrul comerþului ºi va fi
comunicatã debitorului, administratorului, comitetului creditorilor ºi
comitetului asociaþilor/acþionarilor.
(2) Judecãtorul-sindic va convoca o ºedinþã, în termen de
20 de zile de la înregistrarea planului la tribunal, la care vor fi
citaþi cei care au propus planul ºi persoanele menþionate la
alin. (1) ºi în care planul va fi admis sau respins de judecãtorulsindic, dupã audierea persoanelor citate.
(3) Judecãtorul-sindic va putea admite un plan care este propus de pãrþile legal îndreptãþite, care cuprinde toate informaþiile
cerute ºi care denotã ºanse obiective de realizare. Judecãtorulsindic poate sã cearã pãrerea unui expert, confirmând posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata
expertului va fi suportatã din averea debitorului.
(4) Dacã mai multe planuri au fost propuse ºi admise la intervale relativ scurte de timp, judecãtorul-sindic va cãuta sã le
supunã împreunã la vot în adunarea creditorilor.Ò
56. Articolele 63Ñ65 se abrogã.
57. Articolul 66 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 66. Ñ (1) Dupã admiterea planului, judecãtorul-sindic va
dispune convocarea adunãrii creditorilor într-un termen cuprins
între 30 ºi 45 de zile, dar nu mai devreme de afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor. Debitorul ºi administratorul vor fi convocaþi.

(2) Judecãtorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de
la admitere, publicarea unui anunþ referitor la propunerea planului
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ºi în douã ziare
cu largã rãspândire, cu indicarea celui care l-a propus, a datei
când se va vota cu privire la plan ºi a faptului cã este admisibilã
votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnãturii creditorului de
cãtre notarul public, comunicatã prin orice mijloace ºi înregistratã
la tribunal cu cel puþin 5 zile înainte de data fixatã pentru exprimarea votului, precum ºi a datei de confirmare a planului, care
va avea loc în maximum 15 zile de la data exprimãrii votului
asupra planului.
(3) Creditorii cu titluri de valoare la purtãtor vor trebui sã
depunã originalele la tribunal cu cel puþin 5 zile înainte de data
fixatã pentru exprimarea votului, sub sancþiunea decãderii din
dreptul de a vota.
(4) Din momentul publicãrii, toate pãrþile interesate vor fi socotite cã au cunoºtinþã despre plan ºi data de exprimare a votului.
În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultãrii planului la sediul sãu, pe cheltuiala solicitantului.Ò
58. Articolul 67 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 67. Ñ (1) La începutul ºedinþei de vot, judecãtorul-sindic
va informa creditorii prezenþi despre voturile valabile primite în
scris.
(2) Creditorii cu creanþe subordonate, asociaþii ºi acþionarii pot
participa la ºedinþã, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul
în care acesta le acordã mai puþin decât ar primi în cazul falimentului.
(3) Nu vor fi incluse în cvorum ºi nu vor participa la votarea
asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoanã
fizicã, creanþele al cãror titular este soþ, rudã sau afin pânã la
gradul al patrulea inclusiv cu debitorul.
(4) Fiecare creanþã beneficiazã de un drept de vot, pe care
titularul acesteia îl exercitã în categoria de creanþe din care face
parte creanþa respectivã.
(5) Sub rezerva prevederilor art. 601 alin. (1), urmãtoarele
creanþe constituie categorii distincte de creanþe, care voteazã
separat:
a) fiecare creanþã garantatã care depãºeºte 10% din valoarea
tuturor creanþelor împotriva averii debitorului;
b) toate celelalte creanþe garantate;
c) creanþele menþionate la art. 108 pct. 3;
d) creanþele menþionate la art. 108 pct. 4;
e) creanþele menþionate la art. 108 pct. 6;
f) creanþele creditorilor chirografari.
(6) Creanþele urmãtoarelor categorii de persoane vor constitui
categorii distincte de creanþe ºi vor participa la vot, în cazul în
care titularii acestora sunt îndreptãþiþi sã voteze conform alin. (2):
a) titularii fiecãrei categorii de creanþe subordonate, în conformitate cu prevederile art. 108 pct. 10;
b) acþionarii sau asociaþii, pentru drepturile reziduale derivând
din calitatea lor.
(7) Un plan va fi socotit acceptat de cãtre o categorie de
creanþe, dacã în categoria respectivã o majoritate de douã treimi
din valoarea creanþelor prezente la vot acceptã planul.
(8) În cazul categoriilor de creanþe care nu sunt defavorizate
de plan, se considerã cã acestea au acceptat planul ºi nu e
necesarã votarea planului de cãtre creanþele categoriei respective.
(9) În cazul în care planul prevede cã, pentru creanþele dintr-o
anumitã categorie, nu se va primi nimic, se considerã cã acestea
au respins planul ºi nu e necesarã votarea planului de cãtre
creanþele categoriei respective.Ò
59. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 68. Ñ (1) La data stabilitã, un plan va fi confirmat de
cãtre judecãtorul-sindic, dacã sunt întrunite urmãtoarele condiþii:
A. cel puþin douã dintre categoriile de creanþe menþionate la
art. 67 alin. (5) acceptã sau sunt socotite cã acceptã planul, cu
condiþia ca cel puþin una dintre categoriile defavorizate sã accepte
planul;
B. fiecare categorie defavorizatã de creanþe care a respins
planul, precum ºi fiecare creanþã care a respins planul vor fi
supuse unui tratament corect ºi echitabil prin plan.
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Tratament corect ºi echitabil existã atunci când:
a) nici una dintre categoriile care resping planul ºi nici o
creanþã care respinge planul nu primesc mai puþin decât ar fi primit în cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanþã aparþinând unei categorii nu primeºte mai mult decât valoarea totalã a creanþei sale;
c) în cazul în care o categorie defavorizatã respinge planul,
nici un asociat, acþionar sau categorie de creanþe cu rang inferior
categoriei defavorizate neacceptante nu primeºte nimic. Se considerã cã asociaþii sau acþionarii nu primesc nimic ºi în cazul în
care planul prevede cã aceºtia vor primi o valoare cel mult egalã
cu o nouã contribuþie financiarã pe care au efectuat-o în favoarea
debitorului, pânã la data confirmãrii planului, cu titlu irevocabil ºi
nesupusã vreunei alte condiþii decât cea a confirmãrii planului.
(2) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.
(3) Dacã în condiþiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe planuri, tribunalul va confirma planul debitorului. Dacã planul debitorului nu întruneºte condiþiile prevãzute la alin. (1), tribunalul va
confirma planul care este acceptat de cãtre cele mai multe categorii defavorizate.
(4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedicã propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricãrui alt plan.Ò
60. La articolul 69, dupã alineatul (1) se introduce alineatul
(11) cu urmãtorul cuprins:
”(11) Creditorii conservã acþiunile lor, pentru întreaga valoare
a creanþelor, împotriva codebitorilor ºi fidejusorilor debitorului, chiar
dacã au votat pentru acceptarea planului.Ò
61. Alineatele (2) ºi (3) ale articolului 69 vor avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Dacã nici un plan nu este confirmat ºi termenul pentru
propunerea unui plan, în condiþiile art. 59, a expirat, judecãtorulsindic va dispune începerea de îndatã a procedurii falimentului, în
condiþiile art. 77 ºi urmãtoarele.
(3) Remuneraþiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al
art. 17 alin. (1), al art. 21, al art. 22 ºi al art. 62 alin. (3) ºi alte
cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevãzut, dupã
caz, de lege, cu excepþia cazurilor în care pãrþile interesate ar
accepta, în scris, alte termene de platã. Planul trebuie sã precizeze cum va fi asiguratã aceastã platã.Ò
62. Articolul 70 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 70. Ñ (1) În urma confirmãrii unui plan de reorganizare,
debitorul va exercita dreptul de administrare, singur sau, dupã
caz, sub supravegherea administratorului, pânã când judecãtorulsindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sã înceteze ºi sã se facã
lichidarea averii debitorului, în condiþiile art. 77 ºi urmãtoarele.
(2) În cazul reorganizãrii unei societãþi comerciale, organizaþii
cooperatiste sau asociaþii cooperatiste teritoriale, aceasta va fi
condusã de persoanele legal împuternicite sã o reprezinte, singure sau sub supravegherea administratorului. Acþionarii ºi asociaþii cu rãspundere limitatã nu au dreptul de a interveni în
conducerea activitãþii ori în administrarea averii debitoarei, cu
excepþia ºi în limita cazurilor expres ºi limitativ prevãzute în lege
ºi planul de reorganizare.
(3) Debitorul va fi obligat sã îndeplineascã, fãrã întârziere,
schimbãrile de structurã prevãzute în plan.Ò
63. Articolul 71 se abrogã.
64. Articolul 72 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 72. Ñ (1) Orice furnizor de servicii Ñ electricitate, gaze
naturale, apã, servicii telefonice sau altele asemenea Ñ nu are
dreptul, în perioada de reorganizare, sã schimbe, sã refuze ori sã
întrerupã temporar un astfel de serviciu cãtre debitor sau cãtre
averea debitorului.
(2) Prin derogare de la alin. (1), judecãtorul-sindic poate, la
cererea furnizorului, sã dispunã ca debitorul sã depunã o cauþiune
la o bancã, ca o condiþie pentru îndatorirea furnizorului de a-i
presta serviciile sale, în timpul desfãºurãrii procedurii prevãzute în
prezenta lege. O astfel de cauþiune nu va putea depãºi 30% din
costul serviciilor prestate debitorului ºi neachitate.Ò
65. Articolul 73 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 73. Ñ (1) Dacã debitorul nu se conformeazã planului
sau desfãºurarea activitãþii aduce pierderi averii sale, administratorul sau oricare dintre creditori poate solicita judecãtorului sã
aprobe intrarea în faliment, în condiþiile art. 77 ºi urmãtoarele.
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(2) Înregistrarea cererii menþionate la alin. (1) nu suspendã
continuarea activitãþii debitorului pânã când judecãtorul-sindic nu
hotãrãºte asupra ei, printr-o încheiere.
(3) Dacã judecãtorul-sindic aprobã o astfel de cerere, modificãrile
aduse creanþelor prin planul de reorganizare rãmân definitive.Ò
66. Articolul 74 se abrogã.
67. Alineatele (1) ºi (2) ale articolului 75 vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 75. Ñ (1) Debitorul sau, dupã caz, administratorul va
trebui sã prezinte, trimestrial, rapoarte judecãtorului-sindic asupra
situaþiei financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului ºi debitorul sau, dupã caz, administratorul va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultãrii
rapoartelor.
(2) De asemenea, administratorul va prezenta ºi situaþia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitãþii, în vederea recuperãrii acestora, potrivit art. 69 alin. (3). Asupra acestei cereri
judecãtorul-sindic se va pronunþa prin încheiere.Ò
68. Articolul 76 se abrogã.
69. Articolul 77 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 77. Ñ (1) Judecãtorul-sindic va decide, prin încheiere,
intrarea în faliment în urmãtoarele cazuri:
A.a) debitorul ºi-a declarat intenþia de a intra în faliment ori
nu ºi-a declarat intenþia de reorganizare; ºi
b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptãþite nu a propus
un plan de reorganizare, în condiþiile prevãzute la art. 59, sau nici
unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat ºi confirmat;
B.a) debitorul ºi-a declarat intenþia de reorganizare, dar nu a
propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a
fost acceptat ºi confirmat; ºi
b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptãþite nu a propus
un plan de reorganizare, în condiþiile prevãzute la art. 59, sau
nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat ºi confirmat;
C. obligaþiile de platã ºi celelalte sarcini asumate nu sunt
îndeplinite, în condiþiile stipulate prin planul confirmat, sau
desfãºurarea activitãþii debitorului în decursul reorganizãrii aduce
pierderi averii sale.
(2) Prin încheierea prin care se decide intrarea în faliment
judecãtorul-sindic va pronunþa dizolvarea societãþii debitoare ºi va
dispune:
a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
b) desemnarea unui lichidator, precum ºi stabilirea atribuþiilor
ºi a remuneraþiei acestuia;
c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator cãtre lichidator, împreunã cu lista actelor ºi
operaþiunilor efectuate dupã deschiderea procedurii, menþionatã la
art. 40 alin. (2);
d) întocmirea ºi predarea cãtre lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând
numele ºi adresele creditorilor ºi toate creanþele acestora la data
intrãrii în faliment, cu indicarea celor nãscute dupã deschiderea
procedurii;
e) notificarea intrãrii în faliment.
(3) Încheierea va indica ºi termenele prevãzute la art. 771
alin. (2).
(4) Prevederile art. 37 se aplicã în mod corespunzãtor în ceea
ce priveºte creanþele existente la data intrãrii în faliment.
(5) Dupã intrarea în faliment dispoziþiile art. 581Ñ5816 vor fi
aplicate, dacã este necesar, în mod corespunzãtor, în ceea ce
priveºte creanþele nãscute între data deschiderii procedurii ºi data
intrãrii în faliment, precum ºi procedura de admitere a acestora.Ò
70. Dupã articolul 77 se introduc articolele 77 1 Ñ77 4 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 771. Ñ (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menþionaþi în lista depusã de debitor/administrator,
menþionatã la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului ºi oficiului
registrului comerþului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menþiunii. Dispoziþiile alin. (2) ºi (3) ale art. 581 se aplicã
în mod corespunzãtor.
(2) Notificarea va cuprinde:
a) termenul limitã pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor menþionate la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului
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suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrãrii
în faliment, precum ºi cerinþele pentru ca o creanþã înregistratã
sã fie consideratã valabilã;
b) termenul de verificare a creanþelor menþionate la alin. (3), întocmire, afiºare ºi comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu
va depãºi 30 de zile de la expirarea termenului prevãzut la lit. a);
c) termenul de depunere la tribunal a contestaþiilor, care va fi
de cel puþin 10 zile înainte de data stabilitã, prin încheierea de
intrare în faliment, pentru definitivarea tabelului suplimentar;
b) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creanþelor
menþionate la alin. (3) ºi de întocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depãºi 30 de zile de la expirarea termenului
prevãzut la lit. b).
(3) Vor fi supuse verificãrii toate creanþele asupra averii debitorului, nãscute dupã data deschiderii procedurii.
(4) Creanþele admise în tabelul definitiv de creanþe, în
condiþiile art. 5814, nu vor mai fi supuse verificãrii; titularii acestor
creanþe vor putea sã formuleze contestaþii cu privire la creanþele
ºi drepturile de preferinþã trecute de administrator în tabelul preliminar prevãzut la alin. (2) lit. b).
(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanþelor
admise împotriva averii debitorului, existente la data intrãrii în faliment, cu respectarea dispoziþiilor art. 772.
(6) Titularilor de creanþe nãscute dupã deschiderea procedurii,
care nu depun cererea de admitere a creanþelor în termenul
prevãzut la alin. (2) lit. a), li se aplicã, în mod corespunzãtor,
prevederile art. 5816.
Art. 772. Ñ În cazul intrãrii în faliment dupã confirmarea unui
plan de reorganizare, titularii creanþelor participã la distribuiri cu
valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate în planul confirmat, mai puþin cota încasatã în cursul reorganizãrii.
Art. 773. Ñ Garanþiile reale ºi personale constituite pentru
îndeplinirea obligaþiilor asumate prin planul de reorganizare rãmân
valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate
acestora potrivit planului de reorganizare.
Art. 774. Ñ (1) Creditorii nu sunt obligaþi sã restituie sumele
încasate în cursul reorganizãrii.
(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmãrii planului de reorganizare ºi intrarea în faliment, vor fi anulate.
(3) Celelalte acte efectuate în intervalul menþionat la alin. (2),
exceptându-le pe cele fãcute cu respectarea dispoziþiilor art. 403
alin. (1) ºi (2) ºi pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor ºi vor fi anulate, cu excepþia cazului în care cocontractantul dovedeºte buna
sa credinþã la momentul încheierii actului.Ò
71. Titlul paragrafului ¤1 al secþiunii a 6-a ”FalimentulÒ din
capitolul III ”ProceduraÒ se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Mãsuri premergãtoare lichidãriiÒ
72. Articolele 78 ºi 79 se abrogã.
73. Articolul 80 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 80. Ñ (1) Judecãtorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului. Când debitorul are bunuri ºi în alte
judeþe, judecãtorul-sindic va trimite notificãri tribunalelor din acele
judeþe, în vederea sigilãrii de urgenþã a bunurilor.
(2) Documentele întocmite de alte tribunale, certificând cã sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecãtorului-sindic.Ò
74. Alineatul (1) al articolului 81 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 81. Ñ (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile,
depozitele, birourile, corespondenþa comercialã, arhiva, dispozitivele de stocare ºi prelucrare a informaþiei, contractele, mãrfurile ºi
orice alte bunuri mobile aparþinând averii debitorului.Ò
75. Literele a) ºi c) ale alineatului (2) al articolului 81 vor avea
urmãtorul cuprins:
”a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenþã, spre a se
evita deteriorarea lor materialã sau pierderea din valoare;
......................................................................................................
c) cambiile ºi alte titluri de valoare scadente sau care
urmeazã a fi scadente în scurt timp, precum ºi acþiunile ori alte
titluri de participaþie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator
pentru a fi încasate sau pentru a efectua activitãþile de conservare cerute;Ò

76. La articolul 81, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3)
cu urmãtorul cuprins:
”(3) În timpul acþiunii de sigilare, lichidatorul va lua mãsurile
necesare pentru conservarea bunurilor.Ò
77. La articolul 82, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (2)
cu urmãtorul cuprins:
”(2) Lichidatorul, pe mãsura desfãºurãrii inventarierii, ia în
posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.Ò
78. Articolele 84 ºi 85 se abrogã.
79. Paragraful ¤2 ”Stabilirea masei pasiveÒ al secþiunii a 6-a
”FalimentulÒ din capitolul III ”ProceduraÒ se abrogã.
80. Alineatul (2) al articolului 100 va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cu excepþia cazurilor prevãzute expres de lege, lichidarea
va începe de îndatã dupã afiºarea tabelului definitiv consolidat al
creanþelor, menþionat la art. 771 alin. (2) lit. d). Bunurile vor putea
fi vândute în bloc Ñ ca un ansamblu în stare de funcþionare Ñ
sau individual. Dacã bunurile nu se pot vinde prin negociere
directã, acestea vor fi vândute la licitaþie, în condiþiile prevãzute
de Codul de procedurã civilã.Ò
81. La articolul 100, dupã alineatul (3) se introduce alineatul
(4) cu urmãtorul cuprins:
”(4) În funcþie de circumstanþele cauzei ºi pe cât posibil, evaluarea bunurilor se va întreprinde atât individual, cât ºi în bloc,
ca un ansamblu în stare de funcþionare.Ò
82. Articolul 101 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 101. Ñ (1) În caz de necesitate sau utilitate învederatã a
vânzãrii în bloc, lichidatorul va prezenta judecãtorului-sindic un
raport în care vor fi indicate, descrise ºi evaluate bunurile ce
urmeazã a fi vândute împreunã, precizându-se ºi sarcinile de
care, eventual, sunt grevate, însoþit de propuneri vizând modalitãþile de vânzare. O copie de pe raport va fi depusã la grefa tribunalului, unde va putea fi studiatã de orice parte interesatã.
(2) Judecãtorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen
de maximum 30 de zile de la data primirii sesizãrii lichidatorului,
înºtiinþându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului.
(3) Dacã adunarea creditorilor aprobã raportul, prin votul titularilor tuturor creanþelor garantate cu bunuri incluse în ansamblu ºi
al titularilor unei majoritãþi simple, prin valoare, a creanþelor chirografare prezente, judecãtorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziþie lichidatorului sã efectueze actele ºi operaþiunile de
lichidare, în condiþiile propuse prin raport.
(4) Prevederile alin. (1)Ñ(3) se aplicã, în mod corespunzãtor,
ºi pentru autorizarea vânzãrii în bloc a creanþelor deþinute de
debitor împotriva unor terþe persoane.Ò
83. Alineatele (2)Ñ(4) ale articolului 102 vor avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Propunerea lichidatorului va trebui sã identifice imobilul
prin situaþia de pe teren ºi prin datele din registrele de publicitate
imobiliarã ºi sã arate sarcinile de care este grevat.
(3) Judecãtorul-sindic va convoca o ºedinþã în termen de
maximum 30 de zile de la data primirii cererii, notificând propunerea debitorului ºi creditorilor cu garanþii reale asupra bunului ºi
înºtiinþându-i despre posibilitatea de a depune contestaþii motivate
cu cel puþin 5 zile înainte de data convocãrii.
(4) În cadrul ºedinþei prevãzute la alin. (3), judecãtorul-sindic
va soluþiona toate contestaþiile ºi va decide, prin încheiere, asupra
propunerii formulate de lichidator; încheierea va fi notificatã celor
menþionaþi la alin. (3), dacã nu au dat urmare citãrii, afiºatã la
imobilul care urmeazã a fi vândut ºi publicatã în douã ziare
locale de largã difuzare.Ò
84. Partea introductivã a alineatului (1) al articolului 106 va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 106. Ñ (1) Fondurile obþinute din vânzarea bunurilor din
averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci,
gajuri sau alte garanþii reale mobiliare, ori drepturi de retenþie, de
orice fel, vor fi distribuite în urmãtoarea ordine:Ò
85. Punctul 2 al alineatului (1) al articolului 106 va avea
urmãtorul cuprins:
”2. creanþele creditorilor garantaþi, cuprinzând tot capitalul,
dobânzile, majorãrile ºi penalitãþile de orice fel, precum ºi
cheltuielile.Ò
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86. Partea introductivã a articolului 108 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 108. Ñ Creanþele vor fi plãtite, în cazul falimentului, în
urmãtoarea ordine:Ò
87. Punctele 1Ñ5 ale articolului 108 vor avea urmãtorul
cuprins:
”1. taxele, timbrele ºi orice alte cheltuieli aferente procedurii
instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru
conservarea ºi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum ºi plata remuneraþiilor persoanelor angajate în condiþiile
art. 9, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 ºi ale art. 62 alin. (3), sub
rezerva celor prevãzute la art. 69 alin. (3);
2. creanþele reprezentând creditele, cu dobânzile ºi cheltuielile
aferente, acordate de societãþile bancare dupã deschiderea procedurii, precum ºi creanþele rezultând din continuarea activitãþii
debitorului dupã deschiderea procedurii;
3. creanþele izvorâte din raporturi de muncã, pe cel mult
6 luni anterioare deschiderii procedurii;
4. creanþele bugetare;
5. în condiþiile art. 106 alin. (3), creanþele garantate cu ipoteci, gajuri sau alte garanþii reale mobiliare, ori drepturi de
retenþie, de orice fel;Ò
88. La articolul 108, dupã punctul 9 se introduc punctele 10
ºi 11 cu urmãtorul cuprins:
”10. creanþele subordonate, în urmãtoarea ordine de preferinþã:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de cãtre un
asociat sau acþionar deþinând cel puþin 10% din capitalul social;
b) creanþele izvorând din acte cu titlu gratuit;
11. creanþele asociaþilor sau acþionarilor persoanei juridice
debitoare, derivând din dreptul rezidual al calitãþii lor, în conformitate cu prevederile legale ºi statutare.Ò
89. Articolul 109 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 109. Ñ (1) În cazul în care valoarea bunurilor din averea
debitorului este mai micã decât valoarea creanþelor prevãzute la
art. 108 pct. 4, judecãtorul-sindic va putea autoriza creditorul
bugetar, la solicitarea reprezentanþilor acestuia, sã îºi exercite
drepturile potrivit dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) În urma valorificãrii bunurilor potrivit dispoziþiilor Ordonanþei
Guvernului nr. 11/1996, vor fi plãtite mai întâi sumele de bani
prevãzute la art. 108 pct. 1, aferente procedurii falimentului.Ò
90. Articolul 110 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 110. Ñ Sumele de distribuit între creditori în acelaºi rang
de prioritate vor fi acordate proporþional cu suma alocatã pentru
fiecare creanþã, prin tabelul menþionat la art. 771 alin. (2) lit. d).Ò
91. Articolul 111 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 111. Ñ (1) Titularilor de creanþe dintr-o categorie li se
vor putea distribui sume numai dupã deplina îndestulare a titularilor de creanþe din categoria ierarhic superioarã, potrivit ordinii
prevãzute la art. 108.
(2) În cazul insuficienþei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanþelor cu acelaºi rang de prioritate, titularii acestora vor
primi o cotã falimentarã, reprezentând suma proporþionalã cu procentul pe care creanþa lor îl deþine în categoria creanþelor respective.Ò
92. Articolul 112 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 112. Ñ În cazul în care bunurile care alcãtuiesc averea
unei societãþi în nume colectiv sau în comanditã nu sunt suficiente
pentru plata creanþelor, înregistrate în tabelul definitiv consolidat al
creanþelor, împotriva societãþii, judecãtorul-sindic va autoriza executarea silitã, în condiþiile legii, împotriva asociaþilor cu rãspundere nelimitatã, pronunþând o sentinþã definitivã ºi executorie, care va fi pusã
în executare de lichidator, prin executor judecãtoresc.Ò
93. Punctul 1 al articolului 113 va avea urmãtorul cuprins:
”1. sume proporþionale datorate creditorilor ale cãror creanþe
sunt supuse unei condiþii suspensive care nu s-a realizat încã;Ò
94. La articolul 113, dupã punctul 2 se introduce punctul 21
cu urmãtorul cuprins:
”21. sume proporþionale, datorate creanþelor admise provizoriu.Ò
95. Articolul 114 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 114. Ñ Pentru creditorii cu creanþe înscrise în tabelul de
creanþe, cãrora li s-au alocat sume numai parþial, sau cu creanþe
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sub condiþie suspensivã ºi care au luat parte la distribuire,
sumele cuvenite vor fi pãstrate la bancã, într-un cont special de
depozit, pânã ce situaþia lor va fi lãmuritã.Ò
96. Alineatul (1) al articolului 115 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 115. Ñ (1) Dupã ce bunurile din averea debitorului au
fost lichidate, lichidatorul va supune judecãtorului-sindic un raport
final împreunã cu un bilanþ general; copii de pe acestea vor fi
comunicate tuturor creditorilor ºi debitorului ºi vor fi afiºate la uºa
tribunalului. Judecãtorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la
un termen de maximum 30 de zile de la afiºarea raportului final.
Creditorii pot formula obiecþii la raportul final cu cel puþin 5 zile
înainte de data convocãrii.Ò
97. La articolul 115, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
”(11) La data ºedinþei, judecãtorul-sindic va soluþiona, prin
încheiere, toate obiecþiunile la raportul final, îl va aproba sau va
dispune, dacã este cazul, modificarea corespunzãtoare a acestuia.Ò
98. Articolul 117 din cadrul paragrafului ¤ 5 ”Închiderea
lichidãriiÒ al secþiunii a 6-a ”FalimentulÒ din capitolul III
”ProceduraÒ trece la secþiunea a 7-a ”Închiderea proceduriiÒ din
acelaºi capitol.
99. Articolul 117 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 117. Ñ (1) O procedurã de reorganizare prin continuarea
activitãþii sau lichidare pe bazã de plan va fi închisã, printr-o sentinþã, în urma îndeplinirii tuturor obligaþiilor de platã asumate în
planul confirmat. Dacã o procedurã începe ca reorganizare, dar apoi
devine faliment, aceasta va fi închisã în conformitate cu alin. (2).
(2) O procedurã de faliment va fi închisã atunci când
judecãtorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau
bunurile din averea debitorului au fost distribuite ºi când fondurile
nereclamate au fost depuse la bancã. În urma unei cereri a lichidatorului, judecãtorul-sindic va pronunþa o sentinþã, închizând procedura ºi, dupã caz, dispunând radierea societãþii comerciale.Ò
100. Titlul paragrafului ¤ 5 ”Închiderea lichidãriiÒ al secþiunii a
6-a ”FalimentulÒ din capitolul III ”ProceduraÒ se eliminã.
101. Articolul 118 se abrogã.
102. Articolul 119 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 119. Ñ Judecãtorul-sindic va pronunþa o sentinþã de
închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului sã fi fost lichidate în întregime, dacã creanþele au fost complet acoperite prin distribuirile fãcute.Ò
103. Articolul 120 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 120. Ñ (1) Dacã, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanþelor, judecãtorul-sindic constatã cã nu s-a depus nici o cerere, va pronunþa o sentinþã de
închidere a procedurii ºi de revocare a hotãrârii de deschidere a
procedurii.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce
efectele prevãzute la art. 123. Cu toate acestea, operaþiunile de administrare, legal fãcute asupra averii debitorului, îºi vor produce efectele,
iar drepturile dobândite pânã la revocare rãmân neatinse.Ò
104. Articolul 121 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 121. Ñ (1) Sentinþa de închidere a procedurii va fi notificatã de judecãtorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor,
asociaþilor/acþionarilor, direcþiei teritoriale a finanþelor publice ºi oficiului registrului comerþului unde debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea menþiunii, ºi se va afiºa în extras la sediul tribunalului.
(2) În termen de 15 zile de la afiºarea extrasului, cei interesaþi vor putea formula obiecþiuni, pe care judecãtorul-sindic le
va soluþiona deodatã, printr-o sentinþã, într-o ºedinþã þinutã în termen de cel mult 30 de zile de la afiºarea extrasului.Ò
105. Articolul 123 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 123. Ñ (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoanã fizicã va fi descãrcat de obligaþiile pe care le avea
înainte de intrarea în faliment, însã sub rezerva de a nu fi gãsit
vinovat de bancrutã frauduloasã sau de plãþi ori transferuri frauduloase; în astfel de situaþii el va fi descãrcat de obligaþii numai
în mãsura în care acestea au fost plãtite în cadrul procedurii, cu
excepþia cazului prevãzut la art. 5816 alin. (1) pct. 3.
(2) Nu beneficiazã de descãrcarea de obligaþii prevãzutã la
alin. (1) debitorul persoanã fizicã care a beneficiat, într-o
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procedurã de reorganizare sau de faliment anterioarã, de o
mãsurã similarã, intervenitã cu cel mult 5 ani anterior deschiderii
procedurii subsecvente.
(3) Pe data confirmãrii unui plan de reorganizare, debitorul este
descãrcat de diferenþa dintre valoarea obligaþiilor pe care le avea
înainte de confirmarea planului ºi cea prevãzutã în plan, cu excepþia
cazului în care sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) planul de reorganizare al debitorului persoanã fizicã prevede
lichidarea totalã sau substanþialã a bunurilor din averea debitorului;
b) planul prevede cã debitorul nu va mai continua activitatea
comercialã dupã executarea planului; ºi
c) la momentul confirmãrii planului, debitorul nu ar beneficia
de mãsura descãrcãrii de obligaþii în cazul în care s-ar afla într-o
procedurã de faliment.
(4) Descãrcarea de obligaþii a debitorului nu atrage descãrcarea de obligaþii a fidejusorului sau codebitorului principal.Ò
106. Partea introductivã a alineatului (1) al articolului 124 va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 124. Ñ (1) Judecãtorul-sindic poate dispune ca o parte
a pasivului societãþii pe acþiuni, al societãþii cu rãspundere limitatã sau, dupã caz, al organizaþiei cooperatiste ori al asociaþiei
cooperatiste teritoriale, ajunsã în stare de insolvenþã, sã fie suportatã de cãtre membrii organelor de conducere Ñ administratori,
directori, cenzori Ñ care au contribuit la ajungerea debitorului în
aceastã situaþie, prin una dintre urmãtoarele fapte:Ò
107. Articolul 125 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 125. Ñ Sumele depuse potrivit art. 124 alin. (1) vor intra
în averea debitorului ºi vor fi destinate, în caz de reorganizare,
completãrii fondurilor necesare continuãrii activitãþii debitorului, iar
în caz de faliment, acoperirii pasivului.Ò
108. Articolul 126 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 126. Ñ În vederea luãrii mãsurilor prevãzute la art. 124
judecãtorul-sindic poate fi sesizat de cãtre administrator/lichidator,
de cãtre oricare dintre creditori sau asociaþi/acþionari, de camera
de comerþ ºi industrie teritorialã sau, dupã caz, asociaþia cooperatistã teritorialã, respectiv naþionalã, sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, ºi va dispune mãsuri
asigurãtorii.Ò
109. Articolul 127 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 127. Ñ Executarea silitã împotriva persoanelor prevãzute
la art. 124 alin. (1) se efectueazã potrivit Codului de procedurã
civilã, cu excepþia cazurilor în care legea specialã dispune altfel.Ò
110. Dupã articolul 128 se introduce articolul 128 1 cu
urmãtorul cuprins:

”Art. 1281. Ñ Cuantumul amenzilor stabilite la art. 32 alin. (2)
ºi art. 402 alin. (2) ºi (4) se va modifica periodic prin hotãrâre a
Guvernului, în funcþie de indicele inflaþiei.Ò
111. Articolul 130 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 130. Ñ Procedura aplicabilã regiilor autonome aflate în
stare de insolvenþã se va stabili prin lege specialã.Ò
Art. II. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare dupã 180 de
zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepþia prevederilor art. III, care intrã în vigoare la
data publicãrii.
Art. III. Ñ (1) Exerciþiul acþiunilor sau, dupã caz, efectuarea
procedurilor prevãzute de Legea nr. 64/1995 se suspendã, la
cererea instituþiei publice implicate, faþã de societãþile comerciale
la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale
deþine cel puþin 50% + 1 din capitalul social, ce înregistreazã
obligaþii bugetare de peste 50% din totalul datoriilor încrise în evidenþa contabilã, aflate în proces de privatizare, cuprinse în programe speciale care sã conducã la creºterea atractivitãþii acestora
pentru privatizare ori pentru care s-au înregistrat scrisori de
intenþie pentru achiziþionarea pachetului de acþiuni.
(2) Suspendarea va fi pronunþatã de instanþa competentã pentru o perioadã de un an, care va putea fi prelungitã, în cazuri
temeinic justificate, cu maximum un an.
(3) În termen de 15 zile de la pronunþarea hotãrârii de suspendare, administratorul sau, dupã caz, lichidatorul va fi obligat
sã prezinte instituþiei publice implicate un raport cu privire la
ansamblul operaþiunilor efectuate în cursul procedurii de lichidare
judiciarã.
(4) În urma privatizãrii societãþii prin vânzarea pachetului majoritar de acþiuni, judecãtorul-sindic va pronunþa, la cererea instituþiei
publice implicate, o încheiere prin care va dispune închiderea procedurii în temeiul prevederilor contractului de vânzare a acþiunilor.
Art. IV. Ñ (1) Procedurile deschise pânã la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe vor continua sã fie administrate ºi
lichidate conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificãrilor ºi completãrilor aduse Legii nr. 64/1995 prin prezenta
ordonanþã.
(2) Fac excepþie de la aplicarea prevederilor alin. (1)
procedurile pentru care opereazã suspendarea solicitatã de
instituþia publicã implicatã, în conformitate cu prevederile art. III.
Art. V. Ñ Legea nr. 64/1995 va fi republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea de cãtre Parlament
a prezentei ordonanþe, dându-se articolelor o nouã numerotare.
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