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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 

Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la 

Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la 

Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020, transmis 

cu adresa nr. P.L.x. 128 din  22 martie 2021. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima 

Cameră sezizată. 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE  
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R A P O R T 
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu 
proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare 

civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper 
Marlboro, la 4 decembrie 2020 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu 

proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare 

civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper 

Marlboro, la 4 decembrie 2020, transmis cu adresa nr.P.L.x. 128 din 22 martie 2021, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/169 din 22 martie 2021. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.99/11.03.2021, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observații și propuneri. 

  Consiliul Suprem de Apărare al Țării avizează proiectul de Lege prin 

Hotărârea nr.21 adoptată în ședința din 12 martie 2021.  

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 

între Guvernului României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 

cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în 

sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 

2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020. Proiectul de act normativ are ca 

scop relansarea noilor linii directoare de dezvoltare de capacităţi nuclearo-energetice 

în România, care necesită o restructurare rapidă, prin valorificarea potenţialului de 

redefinire a direcţiilor strategice, într-o cheie diferită de cea concepută în urmă cu 
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peste un deceniu şi bazată, în primul rând, pe investitori ce provin din ţări aliate 

României, în conformitate cu prevederile Memorandumului Guvernului României 

nr.3/20.01.2020 cu tema „Noi politici şi linii directoare de dezvoltare a sectorului 

nuclearo-energetice din Româniaˮ. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de 

lege în ședința din 30 martie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 

cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în 

sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 

2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020, în forma prezentată de iniţiator cu 

următoarea precizare: datorită unei erori materiale inițiatorul a transmis comisiei 

pagina numărul 10 din versiunea în limba română și, respectiv, pagina numărul 10 

din versiunea în limba engleză ale acordului supus ratificării, anexate în original 

prezentului raport, acestea înlocuind paginile corespunzătoare din forma înregistrată 

depusă înițial.                                                  

  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați membri ai comisiei 

conform listei de prezențe. 

  În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, ale art.19 alin.(1) lit.g) și h) din Legea nr.590/2003 privind tratatele și ale 

art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră 

sesizată. 

 
     PREȘEDINTE,                                                                SECRETAR 

  SÁNDOR BENDE                                                ӦZMEN OANA-MARCIANA 

 
 

 

 

Consilier parlamentar Ovidiu FULGA 


