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RAPORT COMUN
asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acorduhii intre Guvemul Romaniei §i 
Guvemul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cuproiectele 

nuclearo-energetice de la Cemavoda §i in sectoral energiei nucleare civile din 
Romania, semnat la Bucure§ti, la g decembrie 2020 §i la Upper Marlboro, la 4

decembrie 2020

(L167/2021)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia pentru 

politica externa, Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia pentru energie, infrastructura 

energetica §i resurse minerale, prin adresa nr. L167 din data de 25.05.2021, au fost sesizate de catre 

Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun, asupra 

Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvemul Romaniei §i Guvemul Statelor Unite 

ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cemavoda §i in 

sectoral energiei nucleare civile din Romania, semnat la Bucure§ti, la 9 decembrie 2020 §i la Upper 

Marlboro, la 4 decembrie 2020, adoptat de Camera Deputa^ilor.

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc in §edinte separate ale celor trei comisii.

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Acordului intre Guvemul Romaniei §i Guvemul 
Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-electrice de la 

Cemavoda §i in sectorul energiei nucleare civile din Romania, semnat la Bucure§ti, la 9 decembrie 

2020 §i la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020.

Intrarea in vigoare a acestui Acord va permite dezvoltarea programului nuclear civil din 

Romania prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, de securitate si siguranta nucleara si va 

contribui, implicit, la intarirea securitatii, diversitatii, sigurantei in exploatare si stabilitatii energetice 

si de mediu ale Romaniei, prin retehnologizarea Unitatii 1 si extinderea capacitatii CNE Cemavoda.
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Acordul vizeaza mai multe arii de cooperare, printre care: proiectul Unitatilor 3 si 4 de la 

Cernavoda, retehnologizarea Unitatii 1, cooperarea in domenii precum reglementarea, cercetarea si 
dezvoltarea, schimburi intre laboratoare de cercetare si universitati, pregatirea personalului.

Acordul va ramane in vigoare pe o perioada de 30 de ani si va fi prelungit automat cu perioade 

succesive de cinci ani, cu exceptia cazului in care una dintre Parti notifica celeilalte Parti intentia sa de 

a nu-1 prelungi. Fiecare Parte poate denunta acest Acord printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte 

parti cu cel putin un an inainte.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului a fost initiat in temeiul prevederilor art. 19 

alin.(i) lit g) si b) din Legea nr.590/2003 privind tratatele.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a aprobat semnarea Acordului intre Guvernul 
Romdniei §i Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legdturd cu proiectele 

nuclearo-energetice de la Cernavoda §i in sectoral energiei nucleare civile din Romania.

Comisia juridica, de numiri, disicplina, imunitati §i validari, Comisia pentru afaceri europene, 
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital, Comisia pentru mediu, Comisia 

pentru munca, familie §i protec^ie sociala §i Comisia pentru §tiinta, inovare §i tebnologie au transmis 

avize favorabile.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile art. 63 din 

Regulamentul Senatului, republicat, reprezentan^ii Ministerului Afacerilor Externe §i ai Ministerului 
Energiei.

Membrii celor trei comisii au analizat proiectul de lege si au botarat, in unanimitate de voturi, 
sa adopte un raport comun de admitere, fara amendamente.

Comisia pentru politica externa, Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia pentru 

energie, infrastructure energetica §i resurse minerale supun spre dezbatere §i adoptare Plenului 
Senatului raportul comun de admitere, fara amendamente §i proiectul de lege in forma 

adoptata de Camera Deputafilor.
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In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitu^ie.

Potrivit art.75 alin.(i) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(8) pct.i din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.
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