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A V I Z  
asupra 

Proiect 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. 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare în procedură de urgență,  cu Proiectul 
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., trimis cu adresa nr. PLx 189 din 10 mai 2021, înregistrat la Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/394 din 12 mai 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unei finanţări destinate 
restructurării Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A., sub forma unui grant în 
valoare de 1.180.446 mii lei, plătite 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 şi restructurarea întreprinderilor 
nefinanciare aflate în dificultate”, în scopul achiziţiei parţiale de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră aferente anului 2020. Ajutorul de stat urmează a fi suportat de la 
bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei pe anul 2021. 

În şedinţa din data de 9 septembrie 2021, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
au avut în vedere avizul  favorabil ale Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordianre. 
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