
AVIZ 
refel•itol• la proiectui de Ordonanţă de urgenţă pentrii naociificar ea 

. . Orclonanţei de urgeiiţâ a Guvernului xa.x. 2112021 pentru 
aprvbarea acordării unui ajutux de scat de r. estrucrurare Societţii 

„Cornplexul Energetic Oltenia" - SA 

Analizând proietu1 de Oidouanţă (IC urgenţă pentru 
m.odificarea Ordonanţei de urge.nţă a Guvernuiui nr21/2021 
pentru apz♦+abarea acoridării unúx ajutor de stat de .restructurare 
Societăţii ,;Cornpiexui Energetic Oltenia" - SA, transmi.s de 
Secretariatui General al Guvernuiui cu adresa rn•+ 109  din 15.04.2021 
i înregistrată 1a Consilini Legislativ  cu ur*.D. 281  din 1

CONSILIUL LEGISLATJV 

În Uta) ~ tex~~eiui a~.~. ai~~1. 1~  ~~. L. e~e~n~.{.'7~~1~~~4 x~~pu~i.i~~.~~ ~1 ~~~~~{~) ~ . . 
din Rguiamentul an.~e ~~• ~ i~re şi funcţionare a~c~~~slix~.lui Legislativ~ ~ 

Avizează favorabil proiectui de ordonanţă de urgenţăa cu 
următoarele observaţii şi propuneri: . . 

1* Prezentul proiect are ca object de a*egieine11tare r.iodificar-ea. 
~ Ordonanţei de ~u,~;genţa u. Guveriiuiui nit 21/2021  pentru apr{o area 

acordăi;ix u.nui. ajutor de stat cte rest14uet..~rare Societăţii ,,Comp.lexui 
Energetic Qlterli~.~s — SA.

Precizărn. eă ~: ~~~a~x~..itatea. dispoziţiilor regleY1~.et~.tăr~ii i~r-o~~~.se ~
este afeetată de con.diţi~. ~t~.s ~einv~. ~ a .~c.~b~.'1~. a;~t~to~~.~i~u.i de stat de . ~ l .~ 
eătre Cornisia Europeană, conformprevederilor art. 108 alini* (3) din
Tratatul privind  fi~.n.c~ţionareá Urtiunii Europene. 

~.:+lut~:~.;i..ri ~ie st~.t ui~.~e~.~~. ~ fi s~~ ort~,t de 1a bugetul de stat, prin _ ~ 
bugetu1 ~ ~r~~at 1~it~.i~tet~u.iui Energiei, precum ~Y ~.in. ~'on.~.~.~1 ~~~~:tional de l  . 
dezvoltare. 



2. Menţionm că,prin ~.v1~~1 1.~e care îi e~~~t~~ +~~►~1s~.liul .Legisi~:tiv 
nu Sc poate ~~~r~ra o~ ort~.~~.ităţli soiuţiilor legislativevcpronunţa 
preconizate. 

3. Semnalăm lipsa,in va,ria~~ta con~.u~.ica.tă +~~►n~~,ixului Legislati.v, 
a. avizulu.i, Consiiiuiui  Economic  i S  Nota dc fundamentare , 
urmând să fe comp ictată in mod corcspunzătorr. 

4, La titin,  c.vita.~,c;~ re ctăr~.iprepoziţie:i ~.irn le ~' ct~tru.~' ~' ~ ~ , 
a.cca.sta va ±1 înlocuită, Ia prima  utilizarc, cu. gerunziul ``privind''. 

5. La paragraful a1 ~~~.t~;t~lea. din c;~~~~~nl p~.~*ag~~afulux, pcntr~~
considcrcnte de ordin gramatical, se 'va. scric "maximum" în 1c de 
"maxim". Observaţia c~t~ va:1~~.~il~. şi la a~•t. u~icpct. 2, cL~ rcfc:~1rc la 
art. 3 alin+ (3) din actul norYna.tiv de bază. 

La paragraful.  ~l n~or~~l.ca,pentru unitatc rcdactiona.lă, cstc , 
neccsară introducerea acroiiimcior ,,S A." după sn~.ta.~,~ua. ,,Socr~.ta.~.1 
Compiexul  Energetic o~.te~~~ia~', ~citcrăl~ a.cea~tă o~k~~cY~v~ t.c şi pentru~ 
pct. ~ a1 articolulu~. un~.c Ia tc:~tuulpropuspentru a.i1 ~(5) a~. art, 3. } 

La.  penultiiuiil paragraf, c~~.t~.;t~ ~•a. .i~.~~.i ~.c tc~~lx.+~~~~ iegislativă,~ ~
elcmcntele cnuinerării vor fi niaica.te cu litere m1ci ale a:ifabetu.lu13
u.rma.tc dc paranteză rotu.ndă, 

6. La articolul 'luiic formulăm l~u.'n1.ăto~~~e~.e o~}serva.til ~1 9 . e s 

propuneri: 
a) Ia partea :~.ntr~~r.ti.ctiv~,pentru ~~c~ ccta~~ca x~.o~~~cic~r ~.c tc:~.~.~.ică ~ 

legislativă, este neccsară reformula.rca. astfcl.* 
,'  Artrcol c~nic -Ordonanţade urg , c~~tă a Guvcrtnului nr. 21/2021 

pentru  a. ro~~arca a.c~rdrii ~.ul~rx a.+~.~tor de ~tat ~lc re~t~~.~ctura,rc ~ocietăţii ~ ~ _ 
"Con7 ~1e~~.~l Energetic o~.t~nia~"- ~.A,publicată în Moz~ito~~.~l oficia:l a.l i
RomânieĘ Partea I, m. 339 din 2 a. ri~.%e 2021, se ~~noc:lillc~ dupä cum~ 
urmcază:'}, 

1ct. 1b~ la  ~.~ ~cntr~~ ~;+~~p~ctarca. u.~a~.~cic~r ~-~.o~~~..at~vc, ~~a.rea _. , 
dispozitivă. Sc va recta astfcl: 

a,!. .La art%colui 2 a~in+caltul (1) va avea nrmătol#u:i cuprins:"; 
La textii.l propus ~~ciitr•u al~.rr. (I) al art. 2, ~►ct~tr~~ resl~ectarca . . 
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c ia pet. ~ d~~~ accla~i co~~~rdcrex~t,partea d1s1~ozitivă sc va. ~~cda.~ ~ ~ 
a.stfel : 

,, 2 *Articol.ul 3 va avea rr rm.ăto rul cup:rins : " . 
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d) cu referirc 1a art. 3 aim . (1)  din a~tu1 norrnativ de bazä, pentru
asigurarea ciariităţii şi previzibilitšţii ~.1.orr~.1ei, cousiderärn c Sc impune 
prevederea cxprcsă a dispoziţii1oi' din cadr1rl Ordonaiiţei de ur~gcuţ~ a 
Guverriului nr. 113/2006  dc Ia care se intenţionează a ~c derQga; 

e) in ccea ce . r~.vc~-te art. 3 aim . (2.) teza Înti din rcgi.c~.cr~~t~.:r. ca de ~ ~ 
bază, propunem conip:l.etarca $ľţll finale a textu1ui~ a.stfcl: "vaiabi.:I la 
data eťcctării coIlv ersi.ei" în actual~. f~~~xu~. ~.or~a~.~. fi~~~. iaçunarä;a

~ ~ (5) identificarca cor~'~t~~ ~~. cou~.~ 1ctă a ~.e1~u~~~.I'1i ~~ 1~.. ~:~~t+ ~l.l . , ~ } ~ 
socictă ii presupune  ~.~.~u arc~ ~~~ final, ~ ac~~r~r~ir~~.uiui ~.f~.. 'S, ~ rcccciat ~ ~ s ~~ .. .~ 
dc c1+a.timă:a iar sintagma desemnârid denumirea persoanei. juridice în . 
cauză va fi plasată Între ghiiimele; . 

g) 1n iegătură cu art. 3 ali (7),~~n.  ecornandăm çompłetareatezei a 
doua din ca.dru1 acestuiaprin ~.~~st~.ttrirc~. u~~ci rro~~~~c de t~~i.~;iYter-c. ia art.~
2 aim .  ~~.ir~ Cap. I a1 ~~r~c~r~.~~~.ţci ~e ~,r~er~.ţă a ~ruve~~'~~1.ui z~.{. i1412018 (7) . ~ . 
privind  i~~.stituir-ëa t~~.~,or r~.~~~surt in ~.~~~.Z~u ~.~~ul. ~uvc~tx~~llor ~~~lice şi a 
unor rn suri fisca1-bugetare ~:~~~ific~~.~;eaşi coru let~.~~ca u~.o~~ ~.cte .~ ~ 
normative şi prorogarea ~~.or termene, ~u ~•t~~.l~fica~tiric ~~ c~~~. i.etărrlc , ~ 
ultcrioa1-c, dispoziţie ~rir~t care a fcst sta~~i..l.it c~. ~1oban~.a în acca.st~.
materic rcprezintă ven1t a1 bugctului Trezorerici. Statuiui.. 
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