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CAMERA ĐEPUTAŢILOR 
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SENATUL 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor 
radioactive şi a combustibilului nuclear uzat 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unit. - Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind 
gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului 
nuclear uzat, republicată în Monitorul Official al României, Partea I, 
nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. - (1) Instituţiile şi autorită.ţile administraţiei publice 

centrale cu atribuţii şi responsabilităţi în reglementarea şi elaborarea 
politicilor şi strategiilor în domeniul gestionării deşeurilor radioactive şi 
a combustibilului nuclear uzat, precum şi organizaţiile naţionale, 
operatorii economics şi titularii de autorizaţie cu atribuţii şi 
responsabilităţi în realizarea şi finanţarea activităţilor de gospodărire a 
deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, au obligaţia să 
asigure disponibilitatea resurselor frnanciare adecvate, atunci când 
acestea sunt necesare, pentru implementarea Strategies naţionale pe 
termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. 
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(2) Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gospodări în 
siguranţă combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate 
prin funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice pe toată durata de 
exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora, în vederea 
depozitării for definitive, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 11 1 /1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare." 

2. După articolul 16 se introduce un nou articol, 
articolul 161, cu următorul cuprins: 

„Art. 161. - Veniturile constituite în conformitate cu prevederile 
art. 16 şi gestionate în mod transparent în condiţiile art. 14 lit. u) trebuie 
să fie disponibile şi suficiente pentru a acoperi, atunci când acestea cunt 
necesare, costurile aferente punerii în aplicare a activităţilor cuprinse în 
programul national prevăzut la art. 8 aim . (4) şi în pianul anual de 
activităţi prevăzut la art. 14 lit. b), în ceea ce priveşte depozitarea 
definitivă a deşeuribor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat." 

3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 25. - (1) Titularii de autorizaţie nucleară au obligaţia de a 

finanţa activităţile de colectare, sortare, tratare, condiţionare, depozitare 
intermediară şi transport în vederea depozitării definitive a deşeurilor 
radioactive generate. din activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii 
a instalaţiibor nucleare şi/sau radiologice. 

(2) Titularii de autorizaţie nucleară au obligaţia de a asigura 
disponibilitatea resurselor fmanciare adecvate atunci când sunt necesare 
pentru punerea în aplicare a responsabilităţilor ce be revin prin 
programul national, în special pentru gospodărirea combustibilului uzat 
şi a deşeuribor radioactive până la depozitarea defrnitivă a acestora. 

(3) Titularii de autorizaţie nucleară pentru unităţi 
nuclearoelectrice vor piăti anual o contribuţie financiară calculată grin 
multiplicarea cantităţii nete de energie electrică produse anual cu un tarif 
în Euro/MWh, în vederea acumulării de fonduri necesare depozitării 
finale a deşeuribor radioactive generate. 

(4) Titularii de autorizaţie nucleară care generează deşeuri 
radioactive şi combustibil nuclear uzat rezultate din activităţile de 
cercetare ştiinţifică, din procese industriale sau din aplicaţii ale energiei 
nucleare în medicină plătesc 

o contribuţie frnanciară proporţionaiă cu 
volumul de deşeuri radioactive, exprimat în metri cubi, care se 
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depozitează definitiv, corespunzător criteriilor de acceptare a deeurilor 
la depozitul definitiv. 

(5) Pentru deşeurile radioactive al căror generator nu poate fi 
identifkat sau flu 

mai există, responsabilitatea asigurării fondurilor 
financiare necesare depozitării finale a acestora revine statului român, 
prin Guvernul Romarnei." 

Prezenta lege transpune prevederile art. 9, coroborat cu apt. S 
aim . (1) lit. Ii,) şi cu art. 12 

aim . (1) lit. 1,) din Directiva 201 1/ 70/Euratom 
a Consiiiului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadNu comunitar 
pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a 
combustibilului uzat şi a deeurilor radioactive, publicată în Jurnalul 
Official al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 2 august 2011. 
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Áceastă lege a fost adopt ată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor apt. 75 şi ale apt. 76 aim . (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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