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pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind 
procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Articol unic. - Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice."
   2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - Judecatorul-sindic este nominalizat, in fiecare caz, in conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 privind organizarea
judiciara, cu modificarile si completarile ulterioare, dintre judecatorii desemnati ca judecatori-sindici, in temeiul art. 50 din aceasta
lege."
   3. La articolul 11 alineatul (1), literele c) si i) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) desemnarea administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra activitatii lor si, daca este
cazul, inlocuirea lor. Desemnarea are caracter provizoriu pana la prima adunare a creditorilor, care poate decide mentinerea sau
schimbarea administratorului ori a lichidatorului numit de judecatorul-sindic. Pentru desemnarea provizorie, judecatorul-sindic tine
cont de eventuale cereri ale creditorilor petenti si poate respinge aceste cereri numai motivat;
   

............................................................................................

    i) solutionarea obiectiilor la rapoartele administratorului sau lichidatorului;".
   4. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Creditorii nemultumiti pot contesta decizia prevazuta la alin. (1), in termen de 3 zile de la pronuntare, la judecatorul-sindic, care
va solutiona de urgenta si deodata toate contestatiile printr-o incheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori
sau, dupa caz, va mentine administratorul desemnat prin hotararea de deschidere a procedurii in situatia in care administratorul
ales de creditori nu indeplineste conditiile legale pentru a fi numit ori se afla intr-un caz de incompatibilitate."
   5. La articolul 38, alineatele (1) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38. - (1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 32, 33 si 35, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere
de deschidere a procedurii, iar daca prin declaratia prevazuta la art. 33 alin. (1) lit. g) debitorul isi va arata intentia de intrare in
faliment, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii falimentului. Incheierile vor fi notificate in conditiile
art. 75. In cazul in care creditorii se opun deschiderii procedurii in termen de 15 zile de la publicarea notificarii, judecatorul-sindic va
tine, in termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii, in urma careia va
solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile.
   

............................................................................................

    (7) Daca debitorul nu contesta in termenul prevazut la alin. (3) ca ar fi in stare de insolventa, judecatorul-sindic va da o sentinta de
deschidere a procedurii. Daca debitorul nu contesta starea de insolventa si solicita deschiderea procedurii falimentului,
judecatorul-sindic va pronunta o hotarare de deschidere a procedurii falimentului."
   6. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41. - Prin hotararea de deschidere a procedurii judecatorul-sindic va desemna, in conditiile art. 11 alin. (1) lit. c), un
administrator, stabilindu-i atributiile, potrivit art. 24, precum si remuneratia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a
Guvernului. In cazul in care judecatorul-sindic pronunta deschiderea procedurii falimentului, va numi prin aceeasi incheiere un
lichidator, stabilindu-i remuneratia in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a Guvernului."
   7. La articolul 92 alineatul (5), literele D, H si I vor avea urmatorul cuprins:
    "D. fuziunea debitorului, in conditiile legii;
   

............................................................................................

    H. modificarea actului constitutiv al debitorului, in conditiile legii;
    I. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C si D, in conditiile prevazute de
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Pentru inscrierea in
plan a unei emisiuni de titluri de valoare, este necesar acordul expres, in scris, al creditorului care urmeaza sa primeasca titlurile de
valoare emise, acord ce se va da inainte de admiterea planului de catre judecatorul-sindic, in conformitate cu prevederile art. 97 alin.
(3)."



   8. Alineatul (6) al articolului 92 se abroga.
   9. Alineatul (1) al articolului 93 se abroga.
   10. Articolul 96 se abroga.
   11. La articolul 99, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99. - (1) La inceputul sedintei de vot administratorul judiciar va informa creditorii despre voturile valabile exprimate in scris.
    (2) Urmatoarele categorii de creditori vor vota separat:
    a) creditorii titulari de creante garantate;
    b) creditorii bugetari;
    c) creditorii chirografari.
    Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creditori daca titularii majoritatii creantelor din acea categorie voteaza in favoarea
planului."

   12. La articolul 99, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urmatorul cuprins:

    "(21) Creditorii care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul, in sensul legislatiei
pietei de capital, pot participa la sedinta, dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi
in cazul falimentului."
   13. La articolul 99, alineatele (5) si (8) se abroga.
   14. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 100. - La data stabilita, un plan va fi confirmat de judecatorul-sindic, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
    A. cel putin doua dintre categoriile de creante mentionate la art. 99 alin. (2) accepta planul;
    B. in situatia in care exista doar doua categorii de creditori, planul este acceptat de creditorii care detin doua treimi din valoarea
masei credale;
    C. daca exista o singura categorie de creditori, planul este acceptat de creditorii care detin 75% din valoarea masei credale."
   15. La articolul 104, alineatul (3) se abroga.
   16. La articolul 114, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii
bunurilor din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vandute in bloc - ca un ansamblu in stare de functionare sau individual. Daca
bunurile nu se pot vinde prin licitatie publica, acestea vor fi vandute prin negociere directa."
   17. La articolul 115 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) vanzarea la licitatie."
   18. La articolul 122, punctul 10 se abroga.
   19. Articolul 140 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 140. - (1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 137 alin. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc
conform Codului de procedura civila.
    (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul
judecatoresc, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in temeiul tabelului definitiv consolidat pus la dispozitia sa de catre
lichidator."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicata.
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