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Ref: Petiția nr. 0351/2008, adresată de Gheorghe Piperea, de naționalitate română, în 
numele SCA Piperea si Asociații, privind presupusa încălcare a legislației 
comunitare în legătură cu lichidarea companiei Tractorul Brașov (România)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva lichidării bunurilor companiei Tractorul Brașov, astfel cum 
a fost realizată de către AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat). Potrivit 
petiționarului, AVAS – principalul acționar al Tractorul – ar fi impus procedura de lichidare 
celorlalți acționari și a vândut bunurile societății către SC Flavus. Petiționarul consideră că 
această tranzacție este ilegală și că bunurile societății Tractorul au fost evaluate în detrimentul 
celorlalte părți interesate. Acesta este de părere că tranzacția constituie o subvenție de stat 
ilegală și solicită Parlamentului European să solicite Comisiei investigarea posibilelor 
încălcări ale legislației comunitare relevante.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Tractorul a fost o societate producătoare de tractoare și de alte echipamente agricole, situată in 
Brașov, România. Din cauza pierderilor majore (EUR 46 de milioane în 2006) și a îndatorării 
substanțiale, (EUR 250 de milioane la 31 decembrie 2006), acționarii societății au hotărât în 
februarie 2007 să înceteze activitatea societății și să o introducă în lichidare voluntară.

Lichidatorul a fost numit de acționari în urma unei licitații deschise, transparente și 
nediscriminatorii. Lichidatorul a identificat activele care făceau obiectul lichidării printr-o 
evaluare independentă. Printre active se numărau terenul, clădirile fabricii, birourile, utilajele și 
drepturile de proprietate intelectuală. 
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Lichidatorul a lansat licitația atât pentru totalitatea activelor, cât și pentru fiecare bun în parte. 
17 specificații ale licitației pentru întreaga platformă de active și 7 pentru bunurile individuale 
au fost cumpărate de investitori potențiali. Deoarece suma prețurilor de pornire ale bunurilor 
individuale se ridica numai la aproximativ 11% din prețul de pornire al platformei Tractorul, 
lichidatorul a estimat că va obține un preț mai mare vânzându-le împreună.
Licitația a avut loc la 5 iulie 2007, într-o formă deschisă, cu un preț de plecare de EUR 77 de 
milioane. La licitație au participat 4 ofertanți. Deoarece Flavus a fost primul care a prezentat o 
ofertă și niciunul din ceilalți ofertanți nu au propus un preț mai mare, Flavus a câștigat licitația 
la prețul de pornire.

În baza informațiilor disponibile la acel stadiu, Comisia a deschis o procedură formală de 
cercetare1 datorită îngrijorărilor că AVAS ar avea intenția de a pune anumite condiții la 
vânzarea societății Tractorul care ar asigura menținerea producției și nivelul actual de locuri 
de muncă și care ar diminua prețul vânzărilor, conferind, în consecință, un avantaj asupra 
entității vândute sau cumpărătorului2. În același timp, Comisia a invitat părțile interesate să 
prezinte comentariile pe care le au în acest dosar. 

În urma cercetării amănunțite efectuate, Comisia a adoptat decizia finală la 2 aprilie 2008, în 
care conchide că vânzarea societății Tractorul nu a condus la acordarea de sprijin de la stat din 
mai multe motive3.
În primul rând, s-a clarificat faptul că vânzarea activelor Tractorului nu a atras nicio condiție 
oneroasă care să fi redus prețul de vânzare.

În al doilea rând, s-a clarificat faptul că Tractorul nu s-a privatizat, ci a fost lichidat. La 
sfârșitul lichidării, compania a încetat să existe și a fost ștearsă din registrul societăților. 
România a furnizat informații care dovedesc că lichidarea voluntară implică, ca și procedurile 
de insolvabilitate, vânzarea activelor societății și plata datoriilor către creditori în funcție de 
ordinea stabilită prin lege și în măsura posibilului. 
În sfârșit, lichidatorul, în baza evaluării activelor individuale, a recomandat vânzarea grupată 
a tuturor activelor pentru a maximiza câștigul și numai în cazul în care nu ar fi existat nici un 
cumpărător interesat de totalitatea activelor, atunci ar fi procedat la vânzarea bucată cu bucată 
a proprietății divizate pe parcele de pământ.
Conform evaluării de mai sus, valoarea activelor Tractorul s-au ridicat la aproximativ EUR 
100 de milioane, din care s-a scăzut un discount de 23% pentru active grupate, ajungându-se, 
astfel, la prețul de vânzare de EUR 77 de milioane. Lichidatorul a făcut acest discount 
bazându-se pe experiența sa și pe faptul că o vânzare grupată comportă avantaje mai mari 
decât cea la bucată. Aceasta deoarece hărțile proprietății arată că platforma industrială 
cuprinde și părți mai puțin atractive (de exemplu parcele de teren fără acces la infrastructură 
                                               
1 Inițierea unei investigații formale este un pas procedural pe care trebuie să îl facă Comisia,conform 
jurisprudenței Curților Europene, dacă are dubii cu privire la o practică de subvenționare din partea statului. 
Scopul procedurii este de a da posibilitatea tuturor părților implicate, inclusiv beneficiarului și concurenților 
potențiali, de a-și exprima observațiile, urmând ca Comisia să ia decizia finală pe baza unor informații complete. 
Nu emite judecăți preliminarii cu privire la concluziile cercetării.
2 Decizia Comisiei de la 25 septembrie 2007 privind Subvențiile de stat C 41/2007, Privatizarea 
Tractorul JO C 249 din 24.10.2007, pagina 21.
3 Decizia Comisiei din 2 aprilie 2008 privind Subvențiile de la stat C 41/2007, Privatizarea Tractorul, 
care nu a fost încă publicată (decizia în versiunea originală și traducerea în engleză sunt disponibile pe adresa 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ 
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și/sau care sunt situate în apropierea gropii de gunoi a orașului, clădirile sunt învechite etc.), 
care nu ar fi avut șanse să fie vândute separat (sau numai cu întârzieri și/sau reduceri 
semnificative). În consecință, ar fi generat costuri administrative suplimentare și ar fi 
diminuat prețul total al unei eventuale vânzări individuale. În aceste condiții, Comisia a 
considerat că reducerea de 23% pare rezonabilă.
În plus, Comisia a primit informații pertinente care arată că în ultimii ani prețul terenurilor 
vândute de Tractorul era de aproximativ EUR 55 pe metru pătrat. Comisia nu a primit nicio 
informație care să demonstreze că prețul de vânzare a terenului din zonă s-ar ridica la cel 
puțin EUR 200 pe metru pătrat.
Drept urmare, chiar dacă suma obținută din lichidarea voluntară nu a acoperit 100% datoriile 
acumulate, Comisia consideră că prețul obținut a fost conform cu prețul pieței și a fost 
distribuit creditorilor în ordinea stabilită de legislația națională. 

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a concluzionat că nu s-a acordat nicio subvenție de 
stat în vânzarea Tractorului și că nu s-a încălcat legislația CE referitoare la subvențiile de stat. 
În ceea ce privește pretinsa încălcare a Constituției României prin vânzarea Tractorului, 
Comisia ar dori să sublinieze faptul că acest subiect nu intră în jurisdicția Comisiei, ci ar 
trebui rezolvat de autoritățile naționale competente. 
De asemenea, Comisia nu a constatat nicio încălcare a legislației CE în ceea ce privește
plângerea petiționarului cum că cumpărătorul Flavus a fost înregistrat în registrul comerțului 
cu numai 2 săptămâni înainte de publicarea anunțului vânzării Tractorul și că ar fi declarat un 
capital activ de numai 55 de euro. Dacă petiționarul consideră că acest lucru nu respectă 
dispozițiile dreptului comercial național, atunci va trebui să înainteze cazul autorităților 
naționale. 

Concluzie

Comisia a concluzionat în decizia sa finală că vânzarea activelor Tractorului în cadrul 
procedurii de lichidare voluntară nu a implicat subvenții de stat.


