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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2004 pentru ratificarea 
Acordului de garanţie dintre România şi Comunitatea Europeană pentru 
Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din 
cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 
MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004, transmis comisiei noastre cu 
adresa nr. PL-x 448 din 30 iunie 2004, în procedură de urgenţă, în vederea dezbaterii 
şi avizării în fond şi înregistrată la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.23/122 
din 30 iunie 2004. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie  
dintre România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică 
(EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul 
 obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 

5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre 
România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind 
Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala 
Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 
2004, transmis cu adresa P.L.-x 448 din 30 iunie 2004, înregistrată la Comisia pentru 
industrii şi servicii sub nr.23/122 din 30 iunie 2004. 
  Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţie, Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată. 
  Cu avizul nr.1076 din 25 iunie 2004, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
  Prin proiectul de lege se ratifică Acordul de garanţie dintre România şi 
Cominutatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind proiectul de 
finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala 
Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 
2004, aferent împrumutului acordat Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A., în 
valoare de 223,5 milioane EURO. 
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  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 6 iulie 2004. 
  După examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Comunitatea 
Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a 
Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 
5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004, în forma adoptată de 
Guvern. 
  La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 de deputaţi din numărul total de 
24 de membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 
 

                PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 
                 István Antal                                                 Cristian Buzea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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