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RAPORT PRELIMINAR 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 
ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-

S.A. 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 
Comisia pentru industrii şi servicii, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.173 din data 
de 11 aprilie 2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind 
instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea 
Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92, alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
şedinţa din data de 4 aprilie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
Constitutia României.  
 La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acordarea 
unui ajutor de restructurare în favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” - 
S.A., astfel cum acesta a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene 
nr.C(2022)553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C 
(ex.2020/N, ex.2020//PN). 

 
 
 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 
 

laura.gheorghe
Original



În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege în ședința din data de 10 mai 2022. 

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 
domnul Ştefan Constantin, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei şi domnul 
Attila György, secretar de stat în  cadrul Ministerului Finanţelor. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru 
industrii şi servicii un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/20 22 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii 
„Complexul Energetic Oltenia”-S.A., cu amendamentele admise prezentate în 
Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
  PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,    

 
      Bogdan - Iulian HUŢUCĂ                                    Iulius – Marian FIRCZAK           
                                                                                         

Şef serviciu,                                                                                                                       
Giorgiana Ene      

                                                                                                                       
Expert parlamentar,     

Laura Elena Gheorghe                                                                                                                            



Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanță Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

1.   LEGE  
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2022 
privind instituirea cadrului legal 

pentru acordarea unui ajutor de stat 
pentru restructurarea Societăţii 

„Complexul Energetic Oltenia”- 
S.A. 

nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr 21 din 10 
martie 2022 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea 
unui ajutor de stat 
pentru restructurarea Societăţii 
„Complexul Energetic Oltenia”- 
S.A., publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.245 din 11 martie 2022. 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr 21 din 10 
martie 2022 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea 
unui ajutor de stat 
pentru restructurarea Societăţii 
„Complexul Energetic Oltenia”- 
S.A., publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.245 din 11 martie 2022, 
cu următoarele modificări: 

 

3.  Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr. 21 din 10 martie 2022 privind 
instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unui ajutor de stat pentru 
restructurarea Societăţii 

"Complexul Energetic Oltenia"- 
S.A. 

nemodificat nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. Text ordonanță Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

4.  Art. 3. 
(1)Se autorizează Ministerul 
Energiei să acorde Societăţii 
granturi reprezentând 
contravaloarea în lei a sumei de 
848,6 milioane euro ca parte a 
ajutorului de stat pentru 
restructurare sub forma de grant 
autorizat în valoare totală de 1.090 
milioane euro, pentru 
implementarea Planului de 
restructurare, până în anul 2025, în 
scopul finanţării cheltuielilor cu 
certificatele de gaze cu emisii de 
efect de seră în perioada 2021-
2025, din care 241,4 milioane euro, 
grant acordat în baza Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2021 pentru aprobarea acordării 
unui ajutor de stat de restructurare 
Societăţii "Complexul Energetic 
Oltenia" - S.A., cu modificările 
ulterioare. 
(2)Ajutorul de stat sub formă de 
granturi pentru finanţarea achiziţiei 
de certificate de gaze cu emisii de 
efect de seră prevăzut la alin. (1), 
se acordă anual, de la bugetul de 
stat, prin bugetul aprobat 
Ministerului Energiei, în limita 
prevederilor bugetare aprobate cu 
această destinaţie sau din venituri 
din privatizare. 
(3)Sumele stabilite la alin. (2) se 
aprobă prin hotărâri ale 

 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 

 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 
crt. Text ordonanță Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

Guvernului, cu excepţia grantului 
aferent anului 2022, care se acordă 
potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
(4)Se aprobă acordarea unei 
finanţări sub formă de grant pentru 
anul 2022, în valoare de 2.675.000 
mii lei, reprezentând echivalentul 
în lei al sumei de 535 milioane 
euro, ca parte a ajutorului de stat 
prevăzut la alin. (1) în scopul 
achiziţiei de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră aferente 
anului 2021. Finanţarea acestui 
grant se asigură de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului 
Energiei şi/sau din venituri din 
privatizare potrivit art. 13 alin. (1) 
şi (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La articolul 3 , alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(4) Se aprobă acordarea unei 
finanţări sub formă de grant pentru 
anul 2022, în valoare de 2.675.000 
mii lei, reprezentând echivalentul 
în lei al sumei de 535 milioane 
euro, ca parte a ajutorului de stat 
prevăzut la alin. (1) în scopul 
achiziţiei de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră. Finanţarea 
acestui grant se asigură de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Energiei şi/sau din 
venituri din privatizare potrivit art. 
13 alin. (1) şi (2). 
 
Autori: Gheorghe Pecingină - 
deputat PNL,  
Dan Vîlceanu - deputat PNL, 
Dep Mihai Weber- deputat PSD, 
Claudiu Manta- deputat PSD, 
Ion - Cristinel Rujan- senator PSD 
 
 

 

Prin Decizia Comisiei Europene nr. 
C(2022) 553 final din 26 ianuarie 
2022 privind 

ajutorul de stat SA 59974-2021/C 
(ex. 2020/N, ex. 2020/PN), Comisia 
Europeană a autorizat 

ajutorul de stat de restructurare în 
favoarea Societăţii Complexul 
Energetic Oltenia SA, în scopul 

finanţării cheltuielilor cu certificatele 
de gaze cu emisii de efect de seră 
până în anul 2025. 

5.  Art. 13.  
(1)Prin derogare de la prevederile 
art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 
privind înfiinţarea Fondului 
naţional de dezvoltare, aprobată 

 
nemodificat 
 
 
 
 

 
nemodificat 
 
 
 
 

 



Nr. 
crt. Text ordonanță Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

prin Legea nr. 186/2008, cu 
modificările ulterioare, Ministerul 
Finanţelor poate aloca temporar 
sub formă de grant, la solicitarea 
Ministerului Energiei, suma de 
1.647.000 mii lei, în scopul 
asigurării resurselor necesare 
acordării ajutorului de stat, sub 
formă de grant, aferent anului 
2022, Societăţii, parte a ajutorului 
de stat sub formă de grant prevăzut 
la art. 3 alin. (1). 
(2)Suma se asigură de Ministerul 
Finanţelor din venituri rezultate din 
privatizare înregistrate în 
disponibilul contului curent general 
al Trezoreriei Statului. 
(3)Ministerul Finanţelor efectuează 
transferul integral al sumei 
prevăzute la alin. (1) într-un cont 
distinct de disponibil cu afectaţiune 
specială al Societăţii deschis la 
Trezoreria Statului, în termen de 3 
zile lucrătoare de la data solicitării 
de alocare de fonduri sub formă de 
grant formulate de Ministerul 
Energiei. 
(4)Societatea restituie eventualele 
sume rămase neutilizate din sumele 
alocate de Ministerul Finanţelor în 
acelaşi cont de unde au fost 
transferate până la data de 30 iunie 
2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 13 , alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(4) Societatea restituie eventualele 
sume rămase neutilizate din sumele 
alocate de Ministerul Finanţelor în 
acelaşi cont de unde au fost 
transferate până la data de 30 
septembrie 2022. 
 



Nr. 
crt. Text ordonanță Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

Autori: Gheorghe Pecingină - 
deputat PNL,  
Dan Vîlceanu - deputat PNL, 
Dep Mihai Weber- deputat PSD, 
Claudiu Manta- deputat PSD, 
Ion - Cristinel Rujan- senator PSD 
 

 
 

 


