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RAPORT COMUN 

asupra proięctului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru 

aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - 

S.A. 

L87/2021 

În conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia economică, industrii şi servicii .şi Comisia pentru energie, infrastructură 

energetică şi resurse minerale, prin adresa nr. L87/2021, au fost sesizate de către Biroul permanent al 

Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra: proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de 

restructurare Societăţii "Complexul Energetic Oltenia", iniţiat de Guvernul României. 

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc în şedinţa comună a celor două comisii în data de 20 

aprilie 2021. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, la dezbateri a participat din partea Ministerului Energiei domnul secretar de stat Akos 

Derzsi. 

Proiectul de lege are ca object de reglementare aprobarea unei finanţări destinate restructurării 

Societăţii „Complexul Energetic Oltenia" - SA, sub forma unui grant in valoare de 1.180.446 mu i lei, parte 
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dintr-un ajutor de stat notificat Comisiei Europene la data de 4 decembrie 2020, conform Comunicării 

Comisiei Europene 2014/C 249/01 - „Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea 

întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate" 

Aj utorul de stat urmează a fi suportat de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei 

pe anul 2021. 

• Societatea „Complexul Energetic Oltenia" - S.A. este responsabila pentru respectarea destinaţiei 

sumelor prevăzute. 

Conform expunerii de motive, fără intervenţia statului, CE Oltenia nu îi va putea asigura necesarul de 

lichidităţi pentru achiziţionarea deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de sera provenite de la 

fiecare instalaţie deţinuta şi pentru restituirea certificatelor aferente cantităţii de energie electrica produsa, in 

anul 2020 pana la data de 30.04.2021, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.780/2006 

privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificările 

şi completările ulterioare şi desfăşurarea activităţii curente, existând riscul potenţial de a intra in insolventa sau 

faliment, având in vedere ca CE Oltenia nu dispune de resursele financiare necesare. 

Din aceste motive si pentru evitarea aplicării penalităţii de 100 Euro/tona de dioxid de carbon 

echivalent, s-a apreciat ca oportuna acordarea ajutorului de stat prevăzut in Planul de restructurare notificat, 

pentru anul 2021. 

Întrucât este cel mai mare producător de energie electrica pe baza de cărbune la nivel naţional, 

întreruperea activităţii grupurilor energetice de la Societatea „Complexul Energetic Oltenia"- S.A. va crea o 

problema maj oră de adecvanţă a Sistemului Energetic Naţional, deoarece nu se va mai dispune de resursele 

necesare acoperirii consumului de energie electrică, cu utilizarea la maxim a capacitaţii transfrontaliere de 

import. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru afaceri europene a transmis aviz favorabil. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transmis aviz favorabil 

Membrii Comisiei economice, industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru pentru energie, infrastructură 

energetică şi resurse minerale au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, şi au hotărât cu 

unanimitate de voturi să adopte raport comun de admitere. 

Faţă de cele prezentate, Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia energie, infrastructură 

energetică şi resurse minerale supun Plenului Senatului pentru dezbatere şi adoptare raportul comun de 

admitere, şi proiectul de lege. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi 

urmează a fi supus votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României. 
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Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României şi ale art.92, alin. (7), pct. l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată. 

PREŞEDINTE, 

Senator Silvia Monica DINICA 

SECRETAR 

Senator Dănuţ BICA 

PREŞEDINTE, 

Senator Istvăn-Lorănt ANTAL 

Senator Cornel-Cristian RESMERIŢĂ 

~,....~. . _...... 
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