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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2021 pentru 

aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ”Complexul 
Energetic Oltenia” - S.A. 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şiavizare, în procedură de urgență, 
cuProiectulde Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2021 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea 
acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” - 
S.A.,  trimis cu  adresa  nr. PL x 202 din 17 mai 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/427 din 25 
mai 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptatproiectul de lege la data de 10 mai 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 221 din 15 

aprilie 2021. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 10 iunie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2021. Măsurile propuse vizează, în principal, următoarele: Ministerul 
Finanţelor poate aloca sub formă de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 
664.106 mii lei, în scopul asigurării resurselor necesare acordării ajutorului de stat, Societăţii 
„Complexul Energetic Oltenia” - S.A. Suma se asigură de Ministerul Finanţelor, din venituri 
rezultate din privatizare înregistrate în contul curent în valută, deschis la Banca Naţională a 
României, prin efectuarea operaţiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 
664.106 mii lei, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data 
efectuării conversiei. Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent - 
general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare. Societatea 
„Complexul Energetic Olteniaˮ - S.A. restituie eventualele sume rămase neutilizate din 
sumele alocate de Ministerul Finantelor în acelaşi cont de unde au fost transferate până la 
data de 30 iunie 2021. Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumei în scopul pentru care se 
alocă revine în totalitate Ministerului Energiei şi Societăţii „Complexul Energetic Olteniaˮ  - 
S.A. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilăa  Proiectului de lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţãa 
Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare 
Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” - S.A.   

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

Mihai Alexandru Badea                      Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


