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                       BIROULUI  PERMANENT   

                                           AL  

                                                CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 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., transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru industrii şi 

servicii și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu adresa nr. PL-x 173/2022 din                   

11 aprilie 2022, respectiv 13 aprilie 2022,  înregistrată sub nr. 4c-1/158 din                                

11 aprilie 2022, respectiv nr. 4c-3/244 din 13 aprilie 2022 și nr. 4c-2/429,                          

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 PREŞEDINTE                    PREŞEDINTE                         PREŞEDINTE 

 

 Costel Neculai DUNAVA                BENDE Sándor               Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 
 

anda.constantinescu
Conf cu originalul



 

     PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

   CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

     Comisia pentru politică  economică,                                                                                                                              

reformă şi privatizare 

                      Nr. 4c-1/158 

                Comisia pentru industrii                                Comisia pentru buget, 

                                 şi servicii                                                      finanțe și bănci 

                 Nr. 4c-3/244                                            Nr. 4c-2/429 

 

 
 

                                                                              RAPORT COMUN  

                                                                                         asupra  

proiectului de 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. 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 

industrii şi servicii  și Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de 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, transmis cu adresa nr. PL-x 173/2022 din 11 aprilie 2022, respectiv 13 aprilie 2022,  înregistrată sub nr. 4c-1/158 din                                

11 aprilie 2022, respectiv nr. 4c-3/244 din 13 aprilie 2022 și nr. 4c-2/429. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor                       

este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 aprilie 2022.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 233 din 10 martie 2022, a avizat favorabil proiectul de ordonanță                  

de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 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. 

Inițiativa legislativă vizează aprobarea acordării unui ajutor de restructurare în favoarea                                 

Societăţii ,,Complexul Energetic Oltenia” — S.A., astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene                     

nr. C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022. 

În acest sens, se autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe o perioadă de 9 ani, în numele şi contul 

statului, la solicitarea Societăţii, unul sau mai multe împrumuturi contractate de beneficiar, în limita sumei de                             

195,8 milioane euro, cu titlu de ajutor de stat. Garanţia de stat va acoperi, în procent de 100% valoarea împrumutului.  

Totodată, prin actul normativ se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului 

social al Societăţii prin aportul în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro, iar acţiunile 

emise de Societate în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului social, revin statului român şi sunt 

administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea de acţionar în numele statului.  

Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                          

cu modificările și completările ulterioare, membrii celor trei Comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, în 

data de 10 mai 2022. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la 

dezbateri 16 deputaţi. La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenți deputații conform listei de 

prezență, iar la ședința Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci deputații și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

La lucrările Comisiilor au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Energiei, domnul secretar de 

stat Constantin Ștefan, iar din partea Ministerului Finanțelor, domnul secretar de stat Attila György.  
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât,                           

cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de 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, cu amendamente admise, care sunt 

redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                        PREŞEDINTE                                             PREŞEDINTE                                                    PREŞEDINTE 

 

                Costel Neculai DUNAVA                                   BENDE Sándor                                          Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 

 

 

 

                SECRETAR                                                  SECRETAR                                                           SECRETAR 

 

                Bogdan-Alin STOICA                                Oana-Marciana ÖZMEN                                     Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

   

                  
                       Şef serviciu                                                                       Consultant                                                                             Şef serviciu 

             Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                               Alexandra ZORILĂ                                                                Giorgiana ENE 

                                                                                                                                                                                                            Consilier parlamentar 

                                                                                                                                                                                                       Laura Elena GHEORGHE 
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ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 

 

 
Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

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: 

 
      Autor: Comisia economică 

Pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă. 

3.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

privind instituirea cadrului legal 

pentru acordarea unui ajutor de stat 

pentru restructurarea Societăţii 

„Complexul Energetic Oltenia” — 

S.A.   

 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

4.  Art. 1. — Se aprobă acordarea unui 

ajutor de restructurare în favoarea 

Societăţii „Complexul Energetic 

Oltenia” — S.A., denumită în 

continuare Societatea, astfel cum a 

fost autorizat prin Decizia Comisiei 

Europene nr. C(2022)553 final din 

26 ianuarie 2022, constând în: 

Nemodificat. Nemodificat.  

 a) transfer nerambursabil — 

grant pentru finanţarea achiziţiei de 

certificate de gaze cu emisii de 

efect de seră; 

   

 b) împrumut cu garanţie de 

stat; 
   

 c) aport la capitalul social al 

Societăţii; 
   

 d) împrumut reprezentând 

ajutor de salvare, în valoare de 

251.046,025 mii euro, acordat în 

baza Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 12/2020 privind 

instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unor ajutoare de stat 

individuale de salvare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 108/2021, care se transformă în 

grant începând cu data autorizării 

ajutorului de restructurare de către 

Comisia Europeană. 
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

5.  Art. 2. — (1) Se autorizează 

Ministerul Finanţelor să garanteze, 

pe o perioadă de 9 ani, în numele şi 

contul statului, la solicitarea 

Societăţii, unul sau mai multe 

împrumuturi contractate de aceasta, 

în limita sumei de 195,8 milioane 

euro, cu titlu de ajutor de stat. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) Garanţia de stat prevăzută 

la alin. (1) va acoperi în procent de 

100% valoarea împrumutului. 

   

6.  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. 

Nemodificat.  Art. 3. – (1) Nemodificat. 
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

 (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. 

 (2) Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Având în vedere:  

- faptul că, 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; 

- la momentul fundamentării 

ajutorului de restructurare pentru 

 (3) Sumele stabilite la alin. (2) 

se aprobă prin hotărâri ale 

Guvernului, cu excepţia grantului 

aferent anului 2022, care se acordă 

potrivit prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

  

(3) Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(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 

 1. La articolul 3, alineatul (4) se 

modifică și 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                   
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

stat prin bugetul Ministerului 

Energiei şi/sau din venituri din 

privatizare potrivit art. 13 alin. (1) 

şi (2). 

 

art. 13 alin. (1) şi (2).” 

 

 
Autori: dep. Mihai Weber, dep. Dan Vîlceanu, 

dep. Claudiu Manta, dep. Gheorghe 

Pecingină, sen. Ion Cristinel Rujan  

anul 2021 prețul certificatului de 

gaze cu efect de seră avea o 

tendință crescătoare;  

- la începutul lunii februarie 

2022 prețul pe certificatul de gaze 

cu efect de seră a depășit 94 Euro 

iar la momentul primirii ajutorului 

de restructurare acordat în baza  

OUG 21/2022 prețul acestuia a  

variat între 74-80 euro/certificat; 

- societatea a achiziționat 

certificate de gaze cu efect de seră 

și din surse proprii, prețul de 

achiziție variind între 74-80 

euro/certificate, astfel la data 

conformării pentru anul 2021 au 

rămas sume neutilizate  din grantul 

de 2.675.000 mii lei, reprezentând 

echivalentul în lei a sumei de                  

535 milioane euro, acordat în baza  

art.  3 alin. (4)  din                          

O.U.G.                      nr. 21/2022 

privind instituirea cadrului legal 

pentru acordarea unui ajutor de stat 

pentru restructurarea Societăţii 

"Complexul Energetic Oltenia"- 

S.A. 

Faţă de cele mai sus prezentate, 

precum şi pentru utilizarea în 

totalitate şi în scopul pentru care 

Comisia Europeană a autorizat 

ajutorul de stat de restructurare – 

respectiv pentru finanţarea 

cheltuielilor cu certificatele de 

gaze cu emisii de efect de seră 

până în anul 2025,  considerăm că 

este imperios necesară modificarea 

O.U.G. nr. 21/2022, în acest sens 

propunând aceste amendamente. 

 

 (5) Prin derogare de la 

prevederile art. 21 alin. (7) din 

Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi de la art. 

23 alin. (1) din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 

69/2010, republicată, se aprobă 

utilizarea totală a creditelor 

bugetare şi de angajament reţinute 

în proporţie de 10% la nivelul 

ordonatorului principal de credite, 

la acordarea ajutorului de stat de 

restructurare sub formă de grant 

prevăzut la alin. (1). 

  

(5) Nemodificat. 
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

7.  Art. 4. — (1) Se aprobă 

participarea statului prin Ministerul 

Energiei la majorarea capitalului 

social al Societăţii prin aport în 

numerar, cu suma reprezentând 

echivalentul în lei a 180 milioane 

euro. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) Acţiunile emise de 

Societate în schimbul aportului în 

numerar la majorarea capitalului 

social revin statului român şi sunt 

administrate de Ministerul Energiei 

care exercită calitatea de acţionar 

în numele statului. 

   

 (3) Se autorizează Ministerul 

Energiei să solicite includerea 

sumelor prevăzute la alin. (1) în 

bugetul de stat pentru anul 2023, 

urmând ca plata aportului în 

numerar în conformitate cu 

hotărârea adunării generale 

extraordinare a acţionarilor 

societăţii pentru aprobarea 

majorării capitalului social să se 

realizeze în trimestrul I al anului 

2023 prin bugetul Ministerului 

Energiei. 

   

8.  Art. 5. — (1) Ajutorul de stat 

sub formă de împrumut cu garanţie 

de stat prevăzut la art. 2 se acordă 

în scopul asigurării capitalului de 

lucru, respectiv acoperirea 

necesarului de lichidităţi pentru 

susţinerea activităţii Societăţii. 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

 (2) Tragerile din împrumuturile 

destinate acoperii cheltuielilor 

prevăzute la alin. (1) se efectuează 

până la data de 31 decembrie 2025. 

   

9.  Art. 6. — (1) Evaluarea 

capacităţii de rambursare, a clasei 

de risc, a comisionului la fondul de 

risc pentru acordarea garanţiei de 

stat, precum şi a structurii 

garanţiilor constituite în favoarea 

statului se realizează pe baza unei 

analize economico- financiare 

efectuate de către Banca de Export-

Import a României EXIMBANK 

— S.A. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) Costurile analizei 

economico-financiare se suportă de 

către beneficiar, din surse proprii. 

   

 (3) Responsabilitatea privind 

evaluarea capacităţii de 

rambursare, a clasei de risc, a 

comisionului la fondul de risc 

pentru acordarea garanţiei de stat, 

precum şi a structurii garanţiilor la 

valoare de piaţă constituite în 

favoarea statului potrivit alin. (1) 

revine EXIMBANK — S.A. 

   

10.  Art. 7. — (1) Împrumutul cu 

garanţie de stat acordat Societăţii 

este garantat în favoarea statului cu 

bunuri mobile şi imobile libere de 

orice sarcini aflate în proprietatea 

Societăţii, care să acopere cel puţin 

valoarea împrumutului, a 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

dobânzilor şi a comisioanelor 

aferente. 

 (2) Garanţiile se instituite în 

favoarea statului pe baza unui 

raport de evaluare întocmit de un 

evaluator autorizat conform legii, a 

cărui vechime nu depăşeşte 2 luni, 

prin care se stabileşte valoarea de 

piaţă a bunurilor mobile şi imobile 

asupra cărora se constituie garanţii. 

Valoarea garanţiilor instituite în 

favoarea statului va acoperi cel 

puţin 100% din valoarea 

împrumutului, a dobânzilor şi a 

comisioanelor aferente. 

   

 (3) Împrumutul se acordă după 

constituirea garanţiilor potrivit 

prezentei ordonanţe de urgenţă şi a 

Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

   

11.  Art. 8. — (1) Rambursarea 

ratelor de capital, plata dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri 

aferente împrumuturilor garantate 

de stat se asigură din surse proprii 

beneficiarului. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) Responsabilitatea privind 

constituirea surselor de rambursare 

a împrumutului revine Societăţii şi 

Ministerului Energiei care va 

monitoriza rambursarea la scadenţă 

a împrumutului şi plata dobânzilor 
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

şi comisioanelor aferente. 

 (3) În cazul în care beneficiarul 

nu deţine resursele financiare 

necesare asigurării plăţii la 

scadenţă a ratelor de capital, 

Ministerul Finanţelor va efectua 

plata în contul beneficiarului din 

disponibilul la fondul de risc. 

   

12.  Art. 9. — (1) Condiţiile de 

acordare a garanţiei, inclusiv 

comisionul la fondul de risc şi 

structura finanţării garantate de 

stat, documentaţia contractuală 

aferentă, cum ar fi modelul 

convenţiei de garantare, termenii şi 

condiţiile financiare — maturitate, 

dobândă, perioadă de graţie —, se 

stabilesc în conformitate cu 

Comunicarea Comisiei 

(2014/C249/01) — Orientări 

privind ajutoarele de stat pentru 

salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor nefinanciare aflate 

în dificultate şi se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Finanţelor. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) Administratorul măsurilor 

de ajutor de stat prevăzute de 

prezenta ordonanţă de urgenţă este 

Ministerul Energiei, iar furnizorul 

ajutorului de stat este Ministerul 

Finanţelor, pentru măsura de sprijin 

acordată prin împrumut garantat de 

stat conform art. 2, şi Ministerul 
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

Energiei, pentru granturile acordate 

Societăţii conform art. 3 şi pentru 

majorarea capitalului social al 

Societăţii conform art. 4. 

13.  Art. 10. — (1) Ministerul 

Finanţelor încheie cu beneficiarul o 

convenţie de garantare în care sunt 

stipulate drepturile şi obligaţiile 

părţilor, precum şi termenii şi 

condiţiile de acordare, respectiv de 

executare a garanţiei de stat şi de 

plată a comisionului la fondul de 

risc. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) Ministerul Finanţelor emite 

garanţiile de stat prevăzute la art. 2 

în termen de 5 zile de la data 

semnării convenţiei de garantare 

prevăzute la alin. (1). 

   

14.  Art. 11. — Creanţele, inclusiv 

accesoriile rezultate din gestionarea 

garanţiei de stat aferente garanţiilor 

prevăzute la art. 7 alin. (1), se 

urmăresc şi se recuperează în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 

207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, de către 

organul fiscal central competent în 

administrarea creanţelor fiscale ale 

beneficiarilor, pe baza înscrisurilor 

întocmite de direcţia de specialitate 

din cadrul Ministerului Finanţelor, 

prin care se individualizează la data 

scadenţei sumele de recuperat care 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

constituie, în momentul emiterii, 

titluri de creanţă, înscrisuri care 

constituie la data scadenţei, potrivit 

aceleiaşi legi, titluri executorii. În 

cazul în care instanţele 

judecătoreşti s-au pronunţat asupra 

acestor sume, executarea silită se 

efectuează în temeiul hotărârii 

judecătoreşti definitive care, 

potrivit art. 22 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, constituie 

titlu executoriu. Cu sumele 

recuperate se reîntregeşte 

disponibilul fondului de risc. 

15.  Art. 12. — (1) Garanţia 

prevăzută la art. 7 alin. (1) se 

diminuează corespunzător 

rambursării împrumutului garantat 

de stat conform graficului de 

rambursare stabilit cu 

banca/băncile finanţatoare. 

Eliberarea garanţiilor constituite 

conform art. 7 alin. (1) se 

realizează după rambursarea 

integrală a împrumutului şi a plăţii 

dobânzilor şi comisioanelor 

aferente. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) În situaţia în care pe 

parcursul derulării împrumutului 

garantat beneficiarul intră în 

lichidare, creanţele statului 

rezultate din executarea garanţiei 
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crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

de stat se urmăresc şi se 

recuperează în condiţiile Legii nr. 

207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. Sumele 

recuperate în urma procesului de 

lichidare se fac venit la fondul de 

risc. 

16.  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 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). 

Nemodificat.  Art. 13. – (1) Nemodificat.  

 (2) Suma se asigură de 

Ministerul Finanţelor din venituri 

rezultate din privatizare înregistrate 

în disponibilul contului curent 

general al Trezoreriei Statului. 

  

(2) Nemodificat. 

 

 (3) Ministerul Finanţelor 

efectuează transferul integral al 

sumei prevăzute la alin. (1) într-un 

cont distinct de disponibil cu 

afectaţiune specială al Societăţii 

 (3) Nemodificat.  
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crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

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. 

 

 

 

 2. La articolul 13, alineatul (4) se 

modifică și 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.” 

 
       Autori: dep. Mihai Weber, dep. Dan 

Vîlceanu, dep. Claudiu Manta, dep. Gheorghe 

Pecingină, sen. Ion Cristinel Rujan 

 

 (5) Responsabilitatea cu privire 

la utilizarea sumei în scopul pentru 

care se alocă suma prevăzută la 

alin. (1) revine în totalitate 

Societăţii. 

  

(5) Nemodificat. 

 

 (6) Ministerul Energiei 

reîntregeşte veniturile rezultate din 

privatizare în lei utilizate conform 

alin. (1), diminuate cu sumele 

restituite potrivit alin. (4), din 

bugetul de stat prin bugetul 

propriu, cu încadrarea în sumele 

prevăzute cu această destinaţie, 

până cel târziu în data de                          

15 decembrie 2022. 

 (6) Nemodificat.  
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crt. 

Text O.U.G. nr. 21/2022 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

17.  Art. 14. — Garanţiile 

constituite de Societate în vederea 

garantării ajutorului de stat de 

salvare prevăzute la art. 11 alin. (4) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 12/2020, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 108/2021, se eliberează 

de organul fiscal în termen de 5 

zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, ca 

urmare a transformării ajutorului de 

stat individual pentru salvare în 

ajutor de stat de restructurare. 

Nemodificat. Nemodificat.  

18.  Art. 15. — (1) În vederea 

îndeplinirii scopului pentru care se 

acordă ajutorul de stat pentru 

restructurare, beneficiarul are 

obligaţia să menţină evidenţe 

distincte aferente cheltuielilor care 

fac obiectul împrumutului garantat 

de stat şi a ajutorului de stat 

acordat sub formă de granturi. 

Nemodificat. Nemodificat.  

 (2) În vederea îndeplinirii 

scopului pentru care se acordă 

ajutorul de stat, Ministerul Energiei 

răspunde de monitorizarea utilizării 

fondurilor din împrumutul garantat 

şi granturilor pentru beneficiar, 

precum şi de îndeplinirea de către 

Societate a obligaţiilor prevăzute la 

alin. (1). 
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(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

 (3) Monitorizarea utilizării 

ajutorului de stat prevăzut la art. 2 

şi a granturilor prevăzute la art. 3, 

respectiv implementarea măsurilor 

cuprinse în Planul de restructurare 

a Societăţii finanţate cu ajutor de 

stat se va realiza de către 

Ministerul Energiei, în 

conformitate cu prevederile 

legislaţiei naţionale şi europene în 

domeniul ajutorului de stat. 

   

 (4) Societatea este responsabilă 

pentru respectarea destinaţiei 

sumelor în concordanţă cu 

componentele de ajutor de stat 

individual de restructurare, 

autorizat de Comisia Europeană. 

   

19.  Art. 16. — Nerespectarea de 

către Societate a destinaţiei 

sumelor acordate prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă sau 

nerespectarea măsurilor cuprinse în 

planul de restructurare autorizat 

determină aplicarea de către 

Ministerul Energiei a măsurilor 

necesare în vederea recuperării 

ajutoarelor de stat şi a dobânzilor 

aferente, potrivit art. 33—38 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 77/2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii concurenţei 

nr. 21/1996, aprobată cu modificări 

Nemodificat. Nemodificat.  
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şi completări prin Legea                         

nr. 20/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi normelor 

europene în domeniul recuperării 

ajutoarelor de stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 




