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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2013 privind unele 

măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru 

Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome 

Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, transmis, în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr.P.L.x 274 din 9 septembrie 2013. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectului de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, 

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

      

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin 

divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu 
Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – 

RATEN 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, 
în procedură de urgenţă, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2013 privind 
unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei 
Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, transmis cu adresa 
nr.P.L.x 274 din 9 septembrie 2013, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/335 din 9 
septembrie 2013. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 septembrie 2013. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege, cu avizele nr.4c-2/382 
din 2 octombrie 2013, respectiv PL-x 274 din 18 septembrie 2013. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.463 din 29 mai 2013, a avizat 
favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri care au fost preluate de 
iniţiator. 

           Proiectul de lege are ca obiect înfiinţarea regiei autonome de interes 
strategic Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), prin 
divizarea parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu 
Severin (RAAN), fără încetarea existenţei acesteia, prin separarea activităţilor de 
cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică şi suport tehnic pentru energetica 
nucleară şi transmiterea acesteia către RATEN. RATEN are în componenţă două 
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Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele, CITON.  
           Măsura a fost necesară datorită dificultăţilor financiare cu care se 

confruntă în prezent RAAN, prin divizare dându-se posibilitatea entităţii nou 
înfiinţate să-şi administreze independent resursele, veniturile şi cheltuielile, astfel 
încât să aibă o situaţie financiară compatibilă cu cerinţele de calificare în cadrul 
competiţiilor licitaţiilor interne şi internaţionale. 

           Prin proiect este definit obiectul de activitate al RATEN şi sunt 
clarificate aspecte referitoare la patrimoniu, asumarea obligaţiilor ce decurg din 
raporturile juridice cu terţii, autorizaţiile emise, consiliul de administraţie, bugetul 
de venituri şi cheltuieli şi finanţarea, structura organizatorică şi personalul. 
Ordonanţa cuprinde în anexă lista subunităţilor regiei, Regulamentul de organizare 
şi funcţionare precum şi lista bunurilor proprietate privată a statului aflate în 
administrarea RATEN. 

          În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de 
Lege în şedinţa 1 octombrie 2013, fiind invitaţi domnul Mihai Albulescu – Secretar 
de Stat în Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, dl. Constantin 
Popescu – Preşedinte CNCAN, dl. Ciprian Caralicea – Secretar General ANRSPS, 
Dna Lucica Diaconescu – şef serviciu MFP. 

           În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2013 privind unele 
măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru 
Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii 
pentru Energia Nucleară – RATEN, în forma adoptată de Senat. 

La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii, au fost prezenţi 29 de 
deputaţi din cei 32 de membri. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  

     În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                       Radu – Bogdan Ţîmpău 
   
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
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