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Parlamentul Romdniei

Senat

Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica §i resurse minerale 
Nr.XXI/158/06.10.2020

Comisia pentru administratie publica

Nr. XXX/297/12.10.2020

RAPORT COMUN
asupra Proiectului de lege pentru modificarea §i completarea Ordonanfei Guvernului 

nr.11/2003 privind gospodarirea in siguran^a a de^eurilor radioactive §i a combustibilului
nuclear uzat 
L601/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru administratie publica §i Comisia pentru 
energie, infrastructura energetica §i resurse minerale, prin adresa nr.L601/2020, au fost sesizate 
de catre Biroul Permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun 
asupra Proiectului de lege pentru modificarea §i completarea Ordonanfei Guvernului nr. 11/2003 
privind gospodarirea in siguranfa a de§eurilor radioactive §i a combustibilului nuclear uzat, 
ini^iat de Guvernul Romaniei.

Dezbaterile s-au desfa§urat in §edintele de comisie din data de 06.10.2020 §i 12.10.2020, 
prin mijloace electronice la distanta, in conformitate cu procedura aprobata de Biroul Permanent 
al Senatului, in prezenta majoritatii senatorilor.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au participat, on-line, din 
partea Agen^iei Nucleare §i pentru De§euri Radioactive, Alexandru Rasboiu manager public §i 
din partea Comisiei Nafionale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Gheorghe lonita, 
pre§edinte.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea si completarea Ordonanfei Guvernului 
nr.11/2003 privind gospodarirea in siguranfd a deseurilor radioactive ^i a combustibilului 
nuclear uzat, republicatd, cu modificarile fi completarile ulterioare, in vederea transpunerii 
integrate a prevederilor articolului 9 coroborat cu articolul 5 alineatul (1) litera h) §i cu articolul 
12 alineatul (1) litera i) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de
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instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsahild in condifii de sigurantd a 
combustihilului uzat a de^eurilor radioactive^ Se introcfuc, astfel, dispozitii punctuale 
referitoare la responsabilitatea titularilor de autorizatie nucleara de a asigura, la momentul 
oportun, resursele financiare necesare pentru desfa§urarea m siguranta a activitatilor de 
depozitare definitiva a de§eurilor radioactive.

Comisia economicd, industrii si servicii avizeaza favorabil.
Comisia pentru afaceri europene avizeaza favorabil.
Consiliul Legislativ avizeaza favorabil.

In urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotarat, cu unanimitatea voturilor 
exprimate, sa adopte raport comun de admitere cu amendamente admise care se regasesc in 
anexa la raportul comun.

Fata de cele prezentate, supunem plenului Senatului pentru dezbatere §i adoptare raportul 
comun de admitere cu amendamente admise §i proiectul de lege.

In raport cu obiectui de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeaza sa fie votat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitu^ia 
Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constitufia Rom^iei §i ale art.92, alin.(7), pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, SenatuI este prima Camera sesizata.

Pre§edinte

Senati r Gheorghe Marin

Prese linte

Sent topJFlt rin-Cdrciumaru

\j

Secretar Secretar

Senator Miron Alexdhdru Smarandache Senator Eugen Dogariu

2

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle



Anexa la RaportuI comun iir.XXI/158/06.10.2020
nr.XXX/297/12.10.2020

Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale 
Comisia pentru administratie publica

Amendamente admise la
Proiect de lege pentru modificarea.§i completarea Ordonantei Guvernului nr.11/2003 privind gospodarirea in siguranja a de5eurilor

radioactive $i a combustibilului nuclear uzat
L601/2020 '

ObservatiiAmendamente admiseText proiect de legeNr.
Crt

Amendament admis cu 
unanimitatea 
membrilor 
comisii.

La punctul 1, alin.(l) al art.7 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: voturilor 

ceior doua
„Art. 7
[1) ..Institutiile si autoritatile administratiei publice 
centrale cu atributii si responsabilitati in 
reglementarea si elaborarea politicilor si 
strategiilor in domeniul gestionarii deseurilor 
radioactive si a combustibilului nuclear uzat, 
precum §1 organizatiile nationale, operatorii 
economici si titularii de autorizatie implicati in 
procesele de gospodarire a deseurilor radioactive 
si a combustibilului nuclear uzat, au obligatia sa 
asigure disponibilitatea resurselor fmanciare 
adecvate, atunci cand acestea sunt necesare, pentru 
implementarea Strategiei nationale pe termen 
mediu §i lung privind gospodarirea in siguranta a

„Art. 7
[1) „Institutiile §i autoritatile administratiei publice 
centrale cu atributii si responsabilitati in 
reglementarea si elaborarea politicilor §i 
strategiilor in domeniul gestionarii deseurilor 
radioactive si a combustibilului nuclear uzat, 
precum si organizatiile nationale, operatorii 
economici si titularii de autorizatie cu atributii si 
responsabilitati in realizarea si finantarea 
activitatilor de gospodarire a deseurilor 
radioactive si a combustibilului nuclear uzat, au 
obligatia sa asigure disponibilitatea resurselor 
financiare adecvate, atunci cand acestea sunt 
necesare, pentru implementarea Strategiei 
nationale pe termen mediu §i lung privind

1.
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gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear 
uzat 5i a deseurilor radioactive".

combustibilului nuclear uzat 5! a deseurilor 
radioactive".

Amendament admis cu 
unanimitatea 
membrilor celor doua comisii

La punctul 2, art. 16^ se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

2. Dupa articolul 16, se introduce un nou articol, 
art. 16^, cu urmatorul cuprins:

2.
voturilor

„Art 161„Art. 161

Veniturile constituite in conformitate cu 
prevederile art.l6 si gestionate in mod transparent 
in conditiile art. 14, lit. u), trebuie sa fie disponibile 
si suficiente pentru a acoperi, atunci cahd acestea 
sunt necesare, costurile aferente punerii in 
aplicare a activitatilor cuprinse in programul 
national prevazut la art. 8 alin. [4) si in Planul anual 
de activitati prevazut la art. 14, lit. b), in ceea ce 
priveste depozitarea definitive a deseurilor 
radioactive §i a combustibilului nuclear uzat."

Veniturile constituite in conformitate cu 
prevederile art.l6 §i gestionate in mod transparent 
in conditiile art. 14, lit. u), trebuie sa fie disponibile 
si suficiente pentru a acoperi costurile aferente 
punerii in aplicare a activitatilor cuprinse in 
programul national prevazut la art. 8 alin. [4) si in 
Planul anual de activitati prevazut la art. 14, lit. b), 
in ceea ce priveste depozitarea definitiva a 
deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear 
uzat.”

Amendament admis cu 
unanimitatea . voturilor

j
membrilor celor doua comisii

La punctul 3, alin.(4) al art.25 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:
(4) Titularii de autorizatie nucleara care genereaza 
de§euri radioactive si combustibil nuclear uzat 
rezultate din activitatile de cercetare §tiintifica, din 
procese industriale sau din aplicatii ale energiei 
nucleare in medicina platesc 0 contributie 
financiara proportionala cu volumul de de§euri 
radioactive, exprimat in metri cubi,

3. Articolul 25 se modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:

3.

[4] Titularii de autorizatie nucleara care genereaza 
deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat 
rezultate din activitatile de cercetare stiintifica, din 
procese industriale sau din aplicatii ale energiei 
nucleare in medicina platesc 0 contributie 
financiara proportionala cu volumul de deseuri care se
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radioactive, exprimat in metri cubi, care se depoziteazadefmitiv, corespunzatorcriteriilorde 
depoziteaza definitiv

3

acceptare a deseurilor la depozitul definitiv.
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