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Comisia economica, industrii §i servicii Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i
resurse minerale
Nr. XXI/94/05.05.2021Nr.XX/146/05.05.2021

RAPORT COMUN
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2021 privind 

modiflcarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordarii unui ajutor 

de stat de restructurare Societatii ’’Complexul Energetic Oltenia” - S.A.
L103/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia pentru energie, infrastructura 

energetica §i resurse minerale, prin adresa nr,L103/2021, au fost sesizate de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra: proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2021 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.21/2021 pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat de restructurare Societatii ’’Complexul Energetic 

Oltenia ” - S.A., initial de Guvemul Romaniei.
Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc in §edinta comuna a celor doua comisii din data de

5mai2021.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.21/2021 pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat de restructurare Societatii ’’Complexul Energetic 

Oltenia ” - S.A.

Masurile propuse vizeaza, in principal, urmatoarele:
Ministerul Finanfelor poate aloca sub forma de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 

664.106 mii lei, in scopul asigurarii resurselor necesare acordarii ajutorului de stat, Societatii Complexul 
Energetic Oltenia” - S.A., parte a ajutorului de restructurare prevazut la art.l.
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Suma se asigura de Ministerul Finantelor din venituri rezultate din privatizare inregistrate in contul 
curent in valuta deschis la Banca Nationals a Romaniei, prin efectuarea operatiunii de schimb valutar al 
echivalentului in euro al sumei de 664.106 mii lei, determinat pe baza cursului Bancii Nationale a Romaniei 
valabil la data efectuarii conversiei. Echivalentul in lei al acestor sume se inregistreaza in contul curent - 
general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare.

Societatea „Complexul Energetic Oltenia" - S.A. restituie eventualele sume ramase neutilizate din 

sumele alocate de Ministerul Finantelor in acela§i cont de unde au fost transferate pana la data de 30 iunie 

2021. Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumei in scopul pentru care se aloca revine in totalitate 

Ministerului Energiei §i Societatii „Complexul Energetic Oltenia" - S.A. Ministerul Energiei reintrege§te 

veniturile rezultate din privatizare in lei utilizate, diminuate cu sumele restituite, din bugetul de stat prin 

bugetul propriu cu incadrarea in sumele prevazute cu aceasta destinatie, pana cel tarziu in data de 15 

decembrie 2021.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, la dezbateri a participat Akos Derzsi - secretar de stat, Ministerul Energiei.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta, cu observatii §i propuneri.
Comisia pentru buget, fmante, activitate bancara §i piata de capital a transmis aviz favorabil. 

r Membrii Comisiei economice, industrii §i servicii §i ai Comisiei pentru pentru energie, infrastructura 

energetics §i resurse minerale au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele §i au 

hotSrat in unanimitate de voturi sS adopte raport comun de admitere, fara amendamente.
Fats de cele prezentate, Comisia economics, industrii §i servicii §i Comisia energie, infrastructurS 

energetics §i resurse minerale supun Plenului Senatului pentru dezbatere §i adoptare raportul comun de 

admitere §i proiectul de lege.
In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare §i 

urmeazS a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

PRE§EDINTE,
Senator Silvia Monica DINICA

PRE§EDINm,
Senator Istvan-jEorant ANTAL

SECRETAR 

Senator Danuf BICA
CRETAR 

Senator Cornel-Cristian RESMERITA
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