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PROCES VERBAL 
 
 

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, analiza perspectivelor industriei 
nucleare din România, în prezenţa invitaţiilor MF, MApN, CNCAN, ANEA, 
CNE Invest, CNE Prod, UNIR, Compania Naţională a Uraniului SA, FCN-
Piteşti, SCNE Piteşti, Romag Prod-Drobeta Tr. Severin, SNN şi RAAN şi în 
absenţa MIC care nu a răspuns invitaţiei, s-a răspuns la şi s-a dezbătut 
următoarea tematică: 

1. Programul de perspectivă a ramurii; 
2. Situaţia economică; 
3. Posibilităţile de finanţare a activităţii; 
4. Propuneri legate de legislaţia respectivă. 
Dl.Dep.B.Piţigoi, Preşedinte de şedinţă, dă cuvântul pe rând 

invitaţilor: 
D.Cutoiu-secretar de stat-CNCAN-prezintă materialul anexat 

subliniând două aspecte:  
-necesitatea asigurării de urgenţă a pieselor de schimb pentru CNE 

unitatea 1; 
-necesitatea asigurării fondurilor pentru menţinerea în funcţiune a 

Romag, al doilea producător de apă grea din lume în afară de Argentina.  
Dl. Mocanu H.-preşedinte UNIR-prezintă materialul anexat 

subliniând următoarele aspecte: 
-lipsa coordonării domeniului datorată absenţei unui Program 

Naţional Nuclear: 
-lipsa legislaţiei de promovare a activităţilor nucleare, proiectul de 

lege fiind blocat la MIC şi CNCAN; 
-10.000 de specialişti formaţi în timp lung şi cu finanţare masivă, 

care au început să plece din ţară din cauza lipsei de perspectivă în domeniu. 
MIC este răspunzător pentru că nu aplică HG prin care s-a recunoscut în 1997 
că continuarea construirii unităţii 2 este de importanţă naţională şi nu a atras 
fonduri pentru continuarea lucrării considerând, în mod eronat datorită lipsei 
unei vederi în perspectivă, că nu există o cerere de putere; 

 



-exemplul negativ al privatizării IMGB, pentru că principalul 
acţionar, Verner, se preocupă de vânzarea activelor şi nu de reabilitarea unei 
verigi importante a industriei nucleare româneşti; 

-propunere ca finanţarea unit. 2 de la Cernavodă (400 mil. USD) să 
provină din atragerea de credite externe prin garantare guvernamentală, fondul 
de dezvoltare, un procent de 40% din vânzările efectuate de FPS, Bugetul de 
Stat, concesionare şi eventual prin produsele şi serviciile efectuate de industrie. 

Dl. Dep. D.Popescu subliniază că nu este menirea Comisiei să 
găsească soluţii în locul MIC care nu a răspuns invitaţiei, că restructurarea 
domeniului s-a bazat pe o soluţie greşită, şi ca atare propune să se asculte toţi 
participanţii din domeniu, dar fără a asculta MF a cărui părere este inutilă, în 
absenţa principalului factor de decizie din executiv. 

Dl. Preşedinte B. Piţigoi dă cuvântul MF, arătând că este necesar a 
se asculta pdv al lor pentru a răspunde la propunerile enunţate de invitaţi. 

Dna C.Dobroţeanu-dir.gen.MF-arată că s-au prevăzut în bugetul 
MIC 513,6 mld. lei, din care 161,6 mld. lei pentru sectorul energetic şi 4,7 mld 
pentru FCN Piteşti. Se adaugă la aceasta Fondul pentru sectorul energetic. Cere 
ca materialul cu propuneri de finanţare prezentat să fie înaintat şi MF pentru a fi 
analizat.  

Dna Cristea D.-expert MF- arată că se ocupă chiar cu finanţarea 
domeniului nuclear. Pentru unitatea 1, debitul datoriilor generate de creditul 
garantat este de 1,300 mld lei plătibili în 9 ani, în acest an având 50 mil. USD 
scadente în iunie şi 12 mil. USD în august, pentru cei doi parteneri, AECL-
Canada şi ANSALDO-Italia. Statul trebuie să achite 700 mil. USD pentru 
unit.2. Finanţarea în tranşe nu e o soluţie bună, există un lobby antinuclear, 
finanţarea prin EUROATOM presupune o negociere de doi ani, preluarea la 
datoria publică ar însemna un vârf de sarcină în anul 2000, nici privatizarea 
unit. 1 şi 2 nu este o soluţie, pentru unit.2-4 ar fi necesare peste 2 mld. de USD, 
ceea ce inseamnă o utopie. O posibilă soluţie este concesionarea. 

Dl.col. Dr.I.Roman-MApN-arată că în sfârşit se prezintă o 
oportunitate pentru a prezenta situaţia cercetării tehnice nucleare şi importanţa 
domeniului pentru industria de apărare, prezentând materialul anexat. 
Subliniază următoarele aspecte: 

-suntem complet nepregătiţi pentru domeniul nuclear, 
bacteriologic, chimic, iar convenţia ratificată în materie şi de România este 
probabil încălcată de majoritatea  semnatarilor.         

-deşi MApN a realizat prin concepţie proprie încă din 1980 toată 
gama de mijloace de control nuclear, decontaminanţi şi radioprotectori necesari 
armatei, totuşi la ora actuală finanţarea nu există; 

-scopul strategiei MApN în domeniul activităţilor nucleare, aprobat 
în 1997, este de a integra obiectivele armatei din acest domeniu în Programul 
Nuclear Naţional elaborat pentru o perioadă lungă-2010-de aceea elaborarea 
acestui program, eventual sub forma unui proiect de lege este imperios 
necesară. 



Dna Comşa O.-CITON-arată că instituţia pe care o reprezintă, care 
face parte acum din RAAN, a fost proiectantul general autorizat din 1978  de 
AECL Canada şi de ANSALDO Italia pentru proiectul tehnic de ansamblu al 
platformei CNE Cernavodă  şi pentru coordonarea interfeţelor cu toţi 
participanţii la acest obiectiv. Pe lângă materialul de prezentare anexat, 
subliniază următoarele: 

-CNE Cernavodă s-a dezvoltat pe conceptul Candu-6, pentru că 
România poseda materia primă şi şi-a dezvoltat industria pentru prelucrare, în 
sensul că atât combustibilul nuclear cât şi apa grea să fie asigurată din resurse 
proprii putând să asigure necesarul pentru toate cele 4 unităţi, iar în condiţiile 
neconstruirii acestora putând să exporte; 

-şi-a asigurat specialiştii necesari, şcoliţi la standarde mondiale, în 
timp lung, care acum pleacă; 

-energia electrică de origine nucleară este cea mai vandabilă marfă; 
-în acest domeniu după 1990, în lipsa unui program naţional fiecare 

a dus o politică de supravieţuire, de aceea se impune ca Statul să intervină 
printr-un program coerent şi viabil; 

-2 unităţi la Cernavodă înseamnă un efort împărţit şi este singura 
soluţie viabilă, deşeurile generate se pot rezolva existând soluţia viabilă pentru 
această problemă, iar reabilitarea centralelor clasice este total ineficientă. 

Dl.T.Iuhas-Dir.Gen.CNU SA-Bucureşti-reprezintă compania care 
se ocupă de extracţia uraniului până în faza de fabricare, la uzinele R şi E de la 
Feldioara a concentratului necesar fabricării combustibilului nuclear la FCN 
Piteşti. Aşa cum au arătat şi în sezizarea transmisă comisiei noastre, lipsa 
finanţării, pentru preluarea octoxidului de uraniu la Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat, în conformitate cu HG 01016/1996, pune în pericol 
funcţionarea continuă a Uzinei E şi pierderea licenţei, cu consecinţe financiare 
dezastroase, ca şi funcţionarea viitoare a FCN Piteşti. De aceea se pune 
problema dacă se doreşte ca această verigă importantă în lanţul nuclear,  să fie 
menţinută sau nu. Prin programul de restructurare aplicat, şi-au redus la 
jumătate personalul, dar în lipsa fondurilor pentru retehnologizare, nu pot să 
devină competitivi.  

Dl. Mărculescu-dir. SNN-arată că s-a creat un dezechilibru al 
ramurii prin nefinanţarea RAAN formată din ROMAG, CITON, ICN şi CET 
Halânga. SNN este format din CNE Invest, CNE Prod, FCN adică două unităţi 
care produc energie electrică şi combustibil nuclear, iar CNE Invest este 
unitatea de investiţie. Propune pentru supravieţuirea RAAN următoarea soluţie: 

-ICN să devină un institut naţional iar beneficiarul să fie SNN, prin 
finanţare de la SNN dacă li se acordă un USD în plus pe fiacare Mwh produs; 

-Romag şi CET Halânga să treacă înapoi la CONEL; 
-CITON să devină SC care să-şi acopere finanţarea din proiectare, 

dezvoltarea investiţiei prin finalizarea unităţii 2 conducând la un preţ competitiv 
de sub 34USD/MWh. 



Dl.Preşedinte B.Piţigoi dă cuvăntul membrilor comisiei pentru 
comentarii pe baza celor expuse. 

Dl.Dep.Naidin P.-subliniază lipsa autorităţilor în domeniu care face 
imposibil dialogul. Consideră că MIC ar trebui să propună Programul Nuclear 
Naţional care să devină lege. 700 MW produşi la Cernavodă s-au dovedit foarte 
importanţi în balanţa energetică. Cu ocazia vizitei efectuate de comisie la 
Cernavoxdă s-a constatat că nu este realistă construcţia unităţilor 3-4, dar că şi 
unitatea 2 are mari probleme de conservare şi pentru a nu se pierde banii 
investiţi în timp este necesară continuarea ei. In 1997 faptul că nu s-a trecut prin 
Parlament programul de restructurare a RENEL, a determinat o rupere artificială 
a acestuia, cu efectele constatate. Va cere Biroului Comisiei să se adreseze 
Primului Ministru o scrisoare prin care să se arate lipsa de implicatre a MIC în 
soluţionarea problemelor domeniului. 

Dl.Dep. I.Bivolaru arată că este evidentă necesitatea elaborării unui 
Program Nuclear Naţional şi este imperios necesar să se discute în acest sens cu 
MIC. Cere pdv scris al MF în privinţa creării unui fond special pentru finanţarea 
domeniului. Consideră că revigorarea economiei naţionale este blocată de 
politica energetică. 

Dl.Dep.R.Raduly-arată că nu se mai pot face fonduri speciale 
pentru că ar încălca principiul unicităţii. Speră ca documentele prezentate să-l 
edifice mai mult asupra domeniului decât vizitele efectuate de comisie. 
Consideră necesară formarea unei subcomisii care să analizeze tot lanţul de la 
extracţie pînă la distribuţia de energie electrică pentru a obţine o imagine 
analitică asupra domeniului. Astfel se poate căuta o rezolvare la care să 
participe tot eşichierul politic. 

Dl. Preşedinte B.Piţigoi arată în concluzie că tematica prezentată 
cere o analiză aprofundată a domeniului nuclear . Dacă politica inainte de 
revoluţie a fost prea ambiţioasă, guvernele care s-au succedat după 1990 au 
încercat rezolvarea domeniului cu soluţiile care se văd. Reţine ca, chestiuni 
principale următoarele: 

-de ce resurse se poate dispune pentru a dezvolta sectorul? 
-reorganizarea RAAN pentru a supravieţui ICN şi Romag; 

-problema legislaţiei în domeniu care se va rezolva prin analizarea serioasă a 
OUG privind energia electrică şi termică şi urgentarea inaintarii de către Guvern 
a proiectului de lege elaborat de ANEA pentru promovarea activităţilor 
nucleare. 

Declară şedinţa închisă cu menţiunea că se va forma o subcomisie 
de analiză a industriei nucleare.         
  
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Barbu Piţigoi 


