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NOTA 
privind propunerea actionarului minoritar PCC SE pentru 

aprobarea modificarii art. 21 al. 2 din Actul Constitutiv al Oltchim, care dupa modificare va 
avea urmatorul cuprins: “Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in 

acelasi timp functia de Director General al Societatii”. 
 
 

 
Toate informatiile sunt furnizate cu prudenta, in contextul in care actionarul PCC si reprezentantii sai au utilizat si continua sa utilizeze 
orice informatie privind Oltchim cu scopul de a solicita noi investigatii din partea Comisiei Europene sau pentru a deschide noi actiuni in 

instanta impotriva societatii la care si acestia sunt actionari, incalcand in acest fel prevederile Art. 1361 din L 31/1990, care prevede 
expres ca actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale societatii si ale 

celorlalti actionari. 

 
 

 
 

Continutul actual al Art. 21 din Actul constitutiv al Oltchim este urmatorul:  
 
„Art.21.-Presedintele Consiliului de Administratie  
1.-Presedintele Consiliului de Administratie este ales dintre membrii acestuia la propunerea unuia 
dintre administratori, cu votul majoritatii.  
2.-Presedintele Consiliului de Administratie indeplineste si functia de Director General.  
3.-Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat de Adunarea Generala a Actionarilor la 
propunerea Consiliului de Administratie, propunere ce trebuie sa întruneasca votul a 2/3 din 
membrii Consiliului” 
 
SC Oltchim este o societate comerciala pe actiuni administrata in sistem unitar, respectiv de catre 
un Consiliu de Administratie format din cinci membrii. Acest sistem unitar de administrare este 
adoptat de catre toate societatile comerciale la care statul este actionar majoritar. 
 
Prevederea actuala de la Art. 21, alin. 2 din actul constitutiv al societatii, potrivit careia Presedintele 
Consiliului de Administratie este automat si Director General al Oltchim are la baza principiul vitezei 
de reactie a societatii la stimulii interni si externi, pecum si asigurarea unei continuitati si 
omogenitati intre nivelul decizional (administratori) si nivelul executiv (directori). 
 
Motivele invocate de actionarul minoritar PCC reprezinta in fapt interpretari originale si defectuoase 
ale unor prevederi legale si recomandari, respectiv norme permisive, ce prezinta optiuni ale 
actionarilor, sunt interpretate ca obligatii doar in favoarea solicitarilor acestui actionar de modificare 
a prevederilor actului constitutiv al Oltchim in sensul propus de catre acest actionar minoritar. De 
altfel, din chiar textele invocate si citate de catre actionarul minoritar PCC rezulta clar ca societatea 
poate opta intre una din variantele de administrare sau procedurale.  
 
In continuare ne vom referi succint la motivele invocate de actionarul PCC in cererea sa de 
introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a punctului privind 
modificarea continutului Art. 21, alin. 2 din Actul constitutiv al Oltchim si vom arata considerentele 
pentru care aceste motive nu au sustinere si fundament concret.  
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1. Actionarul minoritar PCC sustine ca textul actual al Art. 21, alin. 2 din Actul constitutiv al Oltchim 
contravine prevederilor art. 142, alin 2, lit. c) si art. 143 alin. 3 din Legea societatilor comerciale nr. 
31/1990. Cu privire la aceasta sustinere precizam urmatoarele: 

• art. 143 alin. 3 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 prevede ca Presedintele 
Consiliului de Administratie POATE FI (= optiunea actionarilor sa fie sau sa nu fie) si 
Director General. In cazul Oltchim s-a optat pentru varianta ca Presedintele Consiliului de 
Administratie SA FIE (= optiunea actionarilor Oltchim) si Director General. Prin aceasta 
prevedere, continuta de Art. 21, alin. 2 din Actul constitutiv al Oltchim NU contravine 
prevederilor art. 143 alin. 3 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990. Este optiunea 
actuala a actionarilor Oltchim ca in cele doua functii sa fie aceeasi persoana, nu persoane 
diferite. Aceste prevedederi si optiuni ale actionariatului Oltchim sunt opozabile si obligatorii 
si pentru actionarul minoritar PCC, indiferent de optiunea sa personala. 

• Fata de prevederile Art. 21, alin. 1 din Actul constitutiv al Oltchim, nu se incalca nici 
prevederile art. 142, alin 2, lit. c) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (competenta 
Consiliul de Administratie de a numi si revoca directorii societatii) deoarece Consiliul de 
Administratie al Oltchim poate revoca si Directorul General prin simpla alegere a unui alt 
Presedinte al Consiliului de Administratie. 

 
2. Actionarul PCC invoca faptul ca avand aceeasi persoana care cumuleaza cele doua calitati de 
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General nu se asigura obiectivitatea deciziilor 
conducerii Oltchim si nu exista o independenta a Consiliului de Administratie fata de conducerea 
executiva. Cu privire la aceasta sustinere precizam urmatoarele: 

• Consiliul de Administratie al Oltchim este un organ colectiv si colegial de decizie, compus 
din 5 membrii. In afara de Presedintele Consiliului de Administratie, niciun alt administrator 
nu mai are functie executiva.  

• In afara de Directorul General, niciun alt membru al conducerii executive nu are si calitatea 
de administrator.  

• Hotararile Consiliului de Administratie se iau cu majoritate. In consecinta, Consiliul de 
Administratie poate lua orice decizie, independent de opinia Presedintelui Consiliului de 
Administratie, inclusiv decizii privind contestarea si revocarea deciziilor conducerii 
executive. 

• Invocarea de catre actionarul PCC a exemplului Parmalat nu este altceva decat o dovada in 
alte zeci sau chiar sute de mii de cazuri in care Presedintele Consiliului de Administratie 
este si Director General, nu au fost probleme si societatiile merg bine si optiunea cumulului 
de functie este cea optima. In plus, cazul unic al Parmalat este mult mai complex si cauzele 
reale ale insolventei acestei companii nu s-au datorat cumulului de functii invocat. Acest 
cumul de functii, in cazul Parmalat, a fost doar una dintre conditiile secundare (si nu cea 
esentiala) care au contribuit la insolventa respectivei companii. Un rol mult mai important in 
insolventa Parmalat l-a avut comportamentul unora dintre actionarii minoritari si a unora 
dintre competitori (cum este PCC competitor al Oltchim prin PCC Rokita), care actionari si 
competitori, prin fapte sau omisiuni mai putin cunoscute publicului, au contribuit intr-o 
masura mult mai importanta la insolventa Parmalat. 

 
3. Actionarul PCC invoca prevederile Codului de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori 
Bucuresti, Principiile OECD de Guvernanta Corporativa si Recomandarea Comisiei Europene din 
15 februarie 2005. Cu privire la aceste sustineri precizam urmatoarele: 

• Documentele in cauza sunt RECOMANDARI, NU norme imperative. Aceste recomandari 
sunt cunoscute Oltchim, insa, fata de forma actuala a Art. 21 din Actul constitutiv al 
Oltchim, rezulta ca optiunea majoritatii actionarilor societatii, fata de situatia si realitatile 
concrete si specifice ale societatii, a fost sa nu tina cont de aceste recomandari.   

• Presedintele Consiliului de Administratie este doar unul dintre cei 5 administratori, iar 
hotararile Consiliului de Administratie se iau cu majoritate.  
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• Ceilalti 4 administratori sunt persoane independente fata de societate. Componenta 
Consiliului de Administratie s-a schimbat periodic, respectiv cel putin la 4 ani.  

• Nu exista nicio persoana sau grup de persoane care sa domine procesul de luare a 
deciziilor consiliului. 

• Deciziile Consiliului de Admnistratie sunt obiective si independente. 
• Cumulul de functii Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General sporeste 

responsabilitatea prin faptul ca se cumuleaza si raspunderea pentru calitatea de 
administrator cu cea pentru calitatea de director executiv. Aceasta dubla raspundere creste 
gradul de supraveghere obiectiva a activitatii conducerii executive de catre Presedintele 
Consiliului de Administratie – Director General. 

• Toate documentele invocate de PCC arata ca separarea celor doua functii reprezinta O 
MODALITATE, NU SINGURA POSIBILITATE. 

 
Modificarea in aceste momente si conjuncturi a continutului Art. 21, alin. 2 din actul constitutiv al 
societatii, conform propunerilor actionarului minoritar PCC ar presupune practic restructurarea 
intregului sistem de management al SC Oltchim. 
 
In conditii de criza economica, atunci cand fiecare societate trebuie sa reactioneze deindata la 
stimulii externi si evolutiile imprevizibile ale mediului de afaceri, cand strategiile trebuie schimbate 
permanent, intr-un timp foarte scurt, pentru adaptarea “din mers” la conditiile pietei, este foarte 
important ca deciziile sa fie adoptate urgent, lucru posibil doar intr-un sistem de administrare care 
permite intrunirea factorilor de decizie si adoptarea hotararilor in termen scurt, ca urmare a legaturii 
directe si stranse intre executiv (directori) si decizional (administratori). 
 
In acest context, o schimbare a sistemului de administrare prezinta un risc major pentru orice 
societate, deoarece aceasta, pe langa efortul de a se adapta permanent la conditiile schimbatoare 
ale mediului de afaceri, trebuie sa faca un efort suplimentar pentru adaptarea la noul sistem de 
management, ceea ce va duce automat la confuzii privind competenta si intarzierea adoptarii unor 
decizii urgente.  
 
In plus, in contextul actual al repornirii unitatii de petrochimie de la Arpechim Pitesti si reluarea 
activitatii la intreaga capacitate in cadrul combinatului chimic de la Rm.Valcea, necesita o 
coordonare optima a activitatii societatii, posibila doar in cazul in care deciziile sunt adoptate si 
implementate in termen scurt. 
 

Suntem convinsi ca actionarul PCC (care este in acelasi timp actionar majoritar al PCC Rokita SA, 
unul din principalii concurenti ai Oltchim pentru polioli, soda caustica si clor, ce reprezinta peste 
jumatate din vanzarile Oltchim) cunoaste foarte bine efectele negative ce ar fi determinate de 
schimbarea sistemului de mangement al Oltchim in acest context de criza, iar o asemenea 
solicitare se incadreaza in strategia de subminare si blocare a activitatii societatii, strategie pe care 
acest actionar o aplica inca din anul 2007.  Aceasta opinie este sustinuta de campania de presa de 
dezinformare si de denigrare pe care PCC o desfasoara impotriva Oltchim, precum si de 
numeroasele plangeri si sesizari, intemeiate pe false motive, pe care acest actionar le inainteaza 
diferitelor autoritati romane si comunitare. 

 
 
 
 

PRESEDINTE 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

CONSTANTIN ROIBU 
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