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  Va înaintam alaturat raportul la proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuarii si 
finantarii activitatilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologica 
aferente suportului tehnic national pentru domeniul de energetica nucleara din 
cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, precum si pentru aprobarea 
finantarii activitatilor specifice cooperarii internationale în domeniul de energetica 
nucleara. 
  La întocmirea raportului comisia a avut în vedere urmatoarele avize: 

- Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
- Consiliul Legislativ. 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuarii si finantarii activitatilor 
de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologica aferente suportului 

tehnic national pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul  
Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, precum si pentru  

aprobarea finantarii activitatilor specifice cooperarii  
internationale în domeniul de energetica nucleara 

    
 
  Cu adresa nr.300 din 19 iunie 2000, în conformitate cu prevederile 
art.86 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Presedintele Camerei Deputatilor a 
sesizat Comisia pentru industrii si servicii, cu dezbaterea si avizarea în fond a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.144/1999 pentru aprobarea continuarii si finantarii activitatilor de cercetare-
dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologica aferente suportului tehnic national 
pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru 
Activitati Nucleare, precum si pentru aprobarea finantarii activitatilor specifice 
cooperarii internationale în domeniul de energetica nucleara. 
  În urma examinarii proiectului sus-mentionat, în sedinta din data de 
28.06.2000, comisia a hotarât sa propuna plenului Camerei Deputatilor adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.144/1999 pentru aprobarea continuarii si finantarii activitatilor de cercetare-
dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologica aferente suportului tehnic national 
pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru 
Activitati Nucleare, precum si pentru aprobarea finantarii activitatilor specifice 
cooperarii internationale în domeniul de energetica nucleara în forma adoptata de 
Senat. 
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