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O?elul S.A. Gala?i a intrat � insolven?? la �ceputul lunii iulie, anul curent, iar cazul aflat � grija
Tribunalului Bucure?ti ar putea avea azi un final! Exist? 3 variante� Prima ?i cea pe care vor s?
o aud? to?i fanii ar fi aprobarea planului de reorganizare. A doua solu?ie ar putea fi o am�are,
cum s-a �t�plat de exemplu � cazul Rapidului, � mai multe r�duri. Cea de a treia ar fi cel mai
negru co?mar al oric?rui fan ro?-alb-albastru ?i ar reprezenta-o falimentul, ceea ce ar duce la
desfiin?area fostei campioane a Rom�iei</p>      <p style="text-align: justify;">Aprobarea
planului de reorganizare al clubului depinde de votul celor 4 entit??i implicate � procesul de
insolven??: finan?ele (statul), angaja?ii, creditorii ?i chirografarii. Pentru ca planul s? treac?
este nevoie de majoritate, adic? cel pu?in 3 p?r?i s? voteze pentru reorganizarea clubului. De
obicei statul voteaz? �potriv? deoarece nu c�tig? nimic dac? planul trece, deci r?m�e ca
celelelte p?r?i s? voteze pozitiv. � mod normal angaja?ii ar urmas? voteze pro, deoarece
probabil niciun actual sau fost o?elar nu ?i-ar dori distrugerea echipei fanion a Gala?iului. �
dreptul creditorilor sunt nu mai pu?in de 48 de firme sau persoane fizice care �i cer drepturile.
Printre acestea se afl? inclusiv Hotel Intercontinental sau Astra Asigur?ri, ale actualei conduceri
din partea TNG, cu scopul de a ob?ine majoritate ?i la acest nivel. Chirografarii sunt
reprezenta?i chiar de persoanele din The Nova Group care bine�?eles c? vor vota pentru
aprobarea planului propus de ei �?i?i. <br />Pre?edintele Consiliului de Administra?ie, Lucian
Ciofoaia este ?i administratorul judiciar care se ocup? de cazul O?elului, privind insolven?a. El
a avut termen 40 de zile s? depun? raportul de reorganizare al clubului ?i s? alc?tuiasc?
raportul am?nun?it privind cauzele care au dus la starea de insolven?? a O?elului ?i tragerea la
r?spundere a persoanelor care au contribuit la declin. <br />Azi, �cep�d cu ora 09.00, la sediul
Tribunalului Bucure?ti, Ciofoaia va expune, � sintez?, m?surile efectuate p�? � acest moment,
iar apoi se va decide dac? O?elul a sc?pat de datorii conform legii sau va intra � faliment�<br
/>De asemenea, este posibil? o am�are a cazului, cum s-a �t�plat � cazul Rapidului. Aceasta
variant? nu ar fi o problem? major? pentru club deoarece starea de insolven?? nu va mai duce
la retrogradare, iar forma?ia � cauz? va primi licen?a dac? i se aprob? planul de reorganizare.
<br />Chiar dac? s-au primit asigur?ri din partea conducerii c? totul se va rezolva, suporterii
stau cu sufletul la gur?, ziua de azi put�d fi alfa (un nou �ceput) sau omega (sf�?itul) pentru
fotbalul g?l??ean.</p>
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