
SC OLTCHIM SA 
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R A P O R T 
privind notificarile formale prezentate Comisiei Europene in concordanta cu art. 2 din 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 
 

 
Punct suplimentar introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului PCC SE 
 
 

In vederea adoptarii unei solutii care sa permita clarificarea situatiei societatii si stabilirea 
premiselor necesare declansarii procesului de privatizare, Guvernul Romaniei a emis 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele masuri pentru 
privatizarea Societatii Comerciale Oltchim - S.A. Ramnicu Valcea.  

Conform anagajamentului asumat de A.V.A.S. la intalnirea avuta cu reprezentantii 
Comisiei Europene in luna noiembrie 2006, s-a avut in vedere ca procedurile privind conversia 
creantelor A.V.A.S. fata de Oltchim SA sa nu determine sau sa nu fie susceptibile sa fie 
interpretate ca fiind un ajutor de stat acordat Oltchim SA Rm.Valcea.  

Din acest motiv, in forma initiala a Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 45/2006 
privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Oltchim S.A. Ramnicu Valcea s-a 
dispus ca toate procedurile sa fie realizate doar dupa obtinerea avizului din partea institutiilor de 
supraveghere a concurentei. 

In urma aparitiei Legii nr. 30/15.01.2007, fiind deja inregistrata diminuarea de capital 
social a Oltchim SA, societatea a initiat procedurile de informare a Directoratului General pentru 
Competitie al Comisiei Europene, prin intermdiul A.V.A.S., Consiliul Concurentei si 
Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana la Bruxelles. 

 
In urma discutiilor avute in data de 04 iunie 2007 cu reprezentantii Directoratului General 

pentru Competitie al Comisiei Europene, precum si avand in vedere practica Comisiei Europene 
in domeniul ajutorului de stat, a rezultat ca nu se pune problema unui ajutor de stat acordat 
Oltchim SA prin conversia in actiuni a intregii creante detinute de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului, la valoarea nominala a acesteia, cu acordarea dreptului de 
preferinta, in aceleasi conditii (subscriere la valoarea nominala a actiunilor), actionarilor 
minoritari.  

La aceasta intalnire, reprezentantii Directoratului General pentru Competitie al Comisiei 
Europene au precizat ca problema ajutorului de stat intervine doar in situatia in care, in procesul 
de privatizare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu isi recupereaza integral 
creantele fata de Oltchim SA, respectiv, in acest caz, daca vinde pachetul de actiuni sub 
valoarea nominala a acestuia.  
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In conformitate cu prevederile Art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
659/22.03.1999 de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a Art. 93 din Tratatul CE, se impune 
notificarea doar in situatia in care procedura vizata este susceptibila de a fi ajutor de stat. 

 
Precizam in mod deosebit ca in Uniunea Europeana se acorda in kod frecvent ajutoare 

de stat. Acestea nu sunt interzise. Singura cerinta fiind aceea de a notifica masura anterior 
acordarii jutorului de stat. 

 
Avand in vedere ca in urma transmiterii informatiilor catre Directoratul General pentru 

Competitie al Comisiei Europene si conform precizarilor reprezentantilor acestuia, conversia in 
actiuni a creantelor AVAS fata de Oltchim SA nu este o masura de ajutor de stat, nu a fost 
iniantata o notificare privind un ajutor de stat acordat Oltchim SA. 
 
 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
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