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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale „Oltchim” – S.A. Râmnicu-Vâlcea, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, cu 
următoarele modificări şi completări: 

 
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi 

Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, precum şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
ca, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, să întreprindă toate procedurile şi să 
încheie documentele necesare astfel încât Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului să redevină creditor al societăţii pentru 
creanţa convertită în acţiuni în temeiul Hotărârii nr. 8 din 28 noiembrie 
2003 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii 
Comerciale „Oltchim” – S.A. Râmnicu-Vâlcea, precum şi, să se 
procedeze la majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în 
acţiuni, în temeiul art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri 
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pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, 
a întregii creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, cu acordarea drepturilor de preferinţă pentru 
acţionarii existenţi la data intrării în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, conform dispoziţiilor art. 211 si art. 216 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

(2) Se va acorda acţionarilor minoritari dreptul de preferinţă 
astfel în

.Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
prevăzute la art. 1, 

Autorita

. După articolul 3 se introduce un articol nou, articolul 4, 
cu urmă

rile de natura ajutorului de stat prevăzute de 
prezenta

 

cât, în interval de 60 de zile de la data publicării, conform legii, 
a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii, 
aceştia să poată realiza subscrieri, la valoarea nominala a acţiunilor, 
până la concurenţa cotelor deţinute anterior datei de 28 noiembrie 2003. 
În situaţia în care, înăuntrul acestei perioade, acţionarii minoritari nu vor 
subscrie toate acţiunile emise în favoarea lor, acţiunile nesubscrise vor fi 
vândute pe piaţa de capital, la valoarea de piaţă a acestora, în cadrul unei 
oferte publice, într-un interval de 60 de zile de la data expirării perioadei 
de subscriere, în condiţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
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„Art. 2. – După finalizarea operaţiunilor 
tea pentru Valorificarea Activelor Statului va transfera către 

Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului 
şi Privatizării în Industrie, toate acţiunile dobândite la Societatea 
Comercială „Oltchim” - S.A. Râmnicu-Vâlcea, pe baza de protocol, în 
termen de 60 de zile de la dobândirea acestora, în vederea administrării 
şi vânzării în procesul de privatizare.” 

 
3
torul cuprins: 
„Art. 4. – Măsu
 ordonanţă de urgenţă vor fi notificate Consiliului Concurenţei 

de către iniţiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în 
domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat 
numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurenţei.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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