
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei §i Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo- 
energetice de la Cernavoda §i in sectorul energiei nucleare civile din Romania, 
semnat la Bucure^ti, la 9 decembrie 2020 §i la Upper Marlboro, la 4 decembrie 
2020

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situaliei actuale
Necesitatea fmalitatea incheierii Acordului
Intrarea in vigoare a acestui Acord va permite dezvoltarea programului nuclear civil 

din Romania prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, de securitate si 
siguran^a nucleara §i va contribui, implicit, la intarirea securitatii, diversitatii, 
siguran^iei in exploatare §i stabilitatii energetice §i de mediu ale Romaniei, prin 
retehnologizarea Unitafii 1 §i extinderea capacitatii CNE Cernavoda.

Acordul s-a incheiat in considerarea expertizei in domeniile tehnic, de reglementare, 
securitate §i siguranta nucleara pe care le ofera partenerul american §i a altor avantaje 
pe care cooperarea in baza acestui document bilateral le fumizeaza programului nuclear 
civil din Romania, printre care mentionam: contribu^ia substan^iala a acestor proiecte 
la diversificarea mixului energetic, la cre^terea siguran^ei in exploatare §i a stabilitatii 
sistemului energetic, precum §i la atingerea obiectivelor de mediu ale Romaniei.

Acordul vizeaza mai multe arii de cooperare, printre care: proiectul Unitatilor 3 §i 4 
de la Cernavoda, retehnologizarea Unita^ii 1, cooperarea in domenii precum 
reglementarea, cercetarea dezvoltarea, schimburi intre laboratoare de cercetare si 
universitati, pregatirea personalului.

Adi^ional proiectelor actuale, proiectului Unitatilor 3 §i 4 si retehnologizarii Unitatii 
1 CNE Cernavoda, Acordul prevede si cooperarea pe termen lung §i foarte lung prin 
posibilitatea dezvoltarii reactoarelor modulare mici in Romania, pe un amplasament 
care urmeaza a fi stabilit, in vederea asigurarii in viitor a flexibilita^ii si scalabilitatii 
tehnologiilor nucleare.

Pentru a respecta cerintele procedurale care trebuie parcurse de partea romana pentm 
a-§i exprima consimtamantul de a deveni parte la Acord, proiectul de act normativ a 
fost initiat in baza art. 19 din Legea nr. 59012003 privind tratatele.

in contextul pachetului legislativ Energie curatd pentru toti europenii §i a Pactului 
Ecologic European, care impun transformarea sectorului energetic catp ni^lt model 
de sistem, bazat pe tehnologii curate, inovatoare, care sa faca fata cpndurentei.p^ o piata 
de electricitate integrate, se impune acomodarea sectorului energetic din'Rdpi^nia la 

nolle tendinte de dezvoltare. •: (<. •
j
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Decarbonarea sectorului de producere energie electrica al Romaniei, reprezinta 
prima prioritate strategic^ in dezvoltarea sectorului energetic si transformarea sa 
profunda pentru a face fafa concurentei la nivel regional §i european.

In conformitate cu prevederile Regulamentului 2018/1999 al Parlamentului 
European §i al Consiliului privind Guvemanfa Uniunii Energetice, toate statele membre 
ale Uniunii Europene au obligatia elaborarii Planurilor Nafionale Integrate in domeniul 
Energiei §i Schimbarilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), documente care reprezinta 
angajamentul fiecarui stat la efortul comun de indeplinire a fintelor europene, stabilite 
pentru anul 2030 in domeniul energiei §i climei, respectiv cre§terea ponderii energiei 
electrice din surse regenerabile in consumul final, imbunatafirea eficientei energetice, 
reducerea emisiilor interne de gaze cu elect de sera, cre§terea gradului de interconectare 
a piefei de energie electrica.

Proiectul PNIESC elaborat de Romania reflecta setul de particularitafi si prioritafi 
nationale, luand in considerare dreptul Romaniei de a-§i stabili propriul mix energetic 
pentru atingerea obiectivelor §i fintelor nafionale pentru anul 2030, cu perspectiva 
2050.

Pentru Romania, energia nucleara reprezinta o opfiune strategic^, fiind o 
componenta de baza a mixului energetic national, aceasta optiune fiind susfinuta de 
existenta unei infrastructuri ce permite desfa§urarea activitatii de producere a energiei 
electrice in condifii de siguranta §i eficienfa economica, energia nucleara constituind 
pentru Romania o solufie optima de acoperire a deficitului de capacitate de producfie 
de energie electrica datorat necesitatii de inlocuire a capacitatilor energetice bazate pe 
combustibili fosili cu capacitati bazate pe tehnologii cu emisii reduse de carbon. Fiind 
o energie fara emisii, sigura si stabila, energia nucleara are un rol important in atingerea 
obiectivelor nationale in ceea ce prive§te securitatea energetica §i decarbonarea 
sectorului de producere.

Avand in vedere situafia sectorului de producere a energiei electrice din Romania, 
in care o mare parte a capacitafilor sunt invechite, cu randamente slabe, care nu se mai 
incadreaza in cerintele §i limitele de emisii de gaze cu elect de sera precum §i nevoia 
de a restabili robustefea Sistemului Electroenergetic National pentru ca Romania sa-§i 
menfina rolul de producator de energie in regiune §i pentru a face fata cerintelor 
sistemului electroenergetic european, este nevoie imediata de masuri de dezvoltare de 
capacitati energetice fara emisii de gaze cu elect de sera, care sa asigure securitatea 
energetica a Romaniei §i decarbonarea sectorului de producere din Romania. Nolle 
politici in domeniul energiei §i climei, inclusiv Green Deal ne obliga la orientarea 
investifiilor in capacitati energetice curate care sa creeze premizele catre neutralitate 
climaticain anul 2050. Sursele regenerabile de energie, inclusiv hidro mare, impreuna 
cu energia nucleara vor contribui la atingerea acestor deziderate.

Istoricul negocierilor:
In contextul general de incheierea Memorandumului de infelegere intre Romania ;si 

Statele Unite aleAmericiiprivind cooperarea in domeniul nuclear'eivii,‘^QnxmX la New 
York in data de 24.09.2019, Ambasada SUA a transmis partii rp^ape o prdpu|i 
Acord intre Guvernul Romaniei §i Guvernul Statelor Uni1^-:(kle Americii privind 
cooperarea in legdturd cu proiectele nuclearo-energetice dpAla C^rndvodd §i in 

sectoral energiei nucleare civile din Romania.

ere de

2



Negocierile s-au desfa§urat in perioada 2019 - 2020, textul acordului fiind finalizat 
si parafat in perioada 7-9 octombrie 2020, la Washington.

in data de 27 noiembrie 2020 a fost aprobat Memorandumul prin care Virgil 
Popescu, ministrul economiei, energiei §i mediului de afaceri, a fost mandatat sa 
semneze Acordul, in numele Guvernului Romaniei; documentul de cooperare a fost 
semnat de reprezentantul roman la data de 9 decembrie 2020, la Bucure^ti, §i de cel 
american la 4 decembrie 2020, la Upper Marlboro.

in conformitate cu prevederile articolului 103 din Tratatul Euratom, Romania a 

notificat Acordul Comisiei Europene (COM), in data de 22.10.2020. in urma evaluarii 
proiectului de Acord, COM/DG Energy a informat partea romana, in data de 
19.11.2020, ca acesta nu incalca prevederile Tratatului EURATOM si ca nu se opune 
incheierii acestui acord. Cu toate acestea, COM/ DG Energy a formula! unele 
recomandari cu privire la urmatoarele aspecte:

- in caz de conflict intre dispozitiile acordului §i dispoziliile Tratatului Euratom, 
acestea din urma vor prevala;

- in vederea analizarii compatibilitatii proiectului de acord cu dispozitiile Tratatului 
privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si in special principiile nediscriminarii, 
tratamentului egal si transparentei aplicabile procesului de licita^ie etc., DG Energy 
recomanda partii romane sa consulte si alte servicii relevante ale COM, in special DG 
GROW, responsabil cu aplicarea dispozitiilor privind achizi^iile publice.

In data de 8 decembrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri 
(MEEMA) a transmis Comisiei Europene o scrisoare prin care a confirmat ca 
dispozitiile Tratatului EURATOM vor prevala in caz de conflict intre dispozitiile 
acordului si dispozitiile Tratatului Euratom, precizand, totodata, ca autoritatile romane 
vor mentine un dialog constant cu COM.

2.Schimbari preconizate
Acordul va contribui la relansarea noilor linii directoare de dezvoltare de capacitati 

nuclearo-energetice in Romania, care necesita o restructurare rapida, prin valorificarea 
potentialului de redefmire a directiilor strategice, intr-o cheie diferita de cea conceputa 
in urma cu peste un deceniu §i bazata in primul rand pe investitori ce provin din tari 
aliate Romaniei, in conformitate cu prevederile Memorandumului Guvernului 
Romaniei nr. 3/20.01.2020 cu tema "Noi politici linii directoare de dezvoltare a 
sectorului nuclearo-energetic din Romania".

Analizele efectuate privind adecvanta sistemului energetic si cele privind necesitatea 
indeplinirii obiectivelor §i ^intelor de mediu §i siguran^a in aprovizionare §i 
diversificarea surselor pentru un mix energetic echilibrat, releva faptul ca Proiectul 
Unitatilor 3 §i 4 de la CNE Cernavoda reprezinta una dintre solutiile optime de 
acoperire a deficitului de capacitate de produc^ie de energie electrica previzionat pentru 

2028-2035.
Acordul va ramane in vigoare o perioada de 30 de ani §i va fi prelungi|,dutOmat cu 

perioade succesive de cinci ani, cu exceptia cazului in care una^dm, IPafti not^fica 
celeilalte Parti, cu respectarea unor termene clar stabilite in acord,'int«ntia .sa'de'ia nu il 
prelungi
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Fiecare parte poate denunfa acest Acord printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte 
Par^i cu cel putin cu un an inainte.

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului a fost ini^iat in teraeiul prevederilor 
art. 19 alin. (1) lit, g) si h) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele.

3. Alte informatii
Acordul cuprinde un preambul si 11 articole, grupate dupa cum urmeaza: definitii, 

cooperarea in cadrul Acordului, alte domenii de cooperare, cooperarea strategic^, 
managementul cooperarii, achizitii, fmanlare, schimbul de informatii 
confiden^ialitatea, componen|a locala, solulionarea disputelor, clauze finale pricind 
intrarea in vigoare, denuntarea ?i modificarea acordului.________________________

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Realizarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 de la Cemavoda, cat si a altor proiecte 

conexe, poate contribui la revitalizarea industriei autohtone, contribuind la cre§terea 
economica interna (PIB, taxe la nivel national §i local), prin posibilita|;ile de implicare 
a industriei locale in proiect, prin livrarea de materiale, echipamente §i servicii, crearea 
de noi locuri de munca in Romania etc.

1^. Impactul asupra mediului concurenlial domeniului ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra sarcinilor administrative
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra intreprinderilor mid si mijlocii
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Prin realizarea Proiectului Unita^ile 3 §i 4 de la CNE Cemavoda §i Proiectului de 

Retehnologizare al Unitatii 1 CNE Cemavoda se vor crea noi locuri de munca in 
Romania.

4. Impact asupra mediului
Proiectele de investitii care vor fi realizate in baza acestui acord vor fi iraplementate 

cu respectarea tuturor reglementarilor europene si nationale din domeniul mediului
5. Alte informatii
Nu e cazul.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdtpe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolMat.^J'

-% inii lefCRjbN) -
Myia pe 5Urmatorii patru ani -.'\Indicator! Anul

curent •- ' • • am
t \
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5 71 2 3 4 6
20252021 2022 2023 2024

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale
i. impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i. contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri $i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
________Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare ___
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare 
a intrarii in vigoare a prezentului act normativ):
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmdfi^^Qfintf^rii in 

vigoare a prezentului act normativ. / A" v "'
■ V- , •-

*■ 1-".' .: ■'.: , ' ’/ P. 7 ' t. ..
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implemenidriinoil&r^dispozitii. 
Nu este cazul. • .1

I '
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Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice
Posibilele exceptari de la aplicarea legisla^iei in materia achizitiilor publice §i in materia 
achizitiilor sectoriale sunt expres si limitativ prevazute in Capitolul I, Sectiunea a 5-a 
’’Exceptari” din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si 
completarile ulterioare,respectiv in Capitolul II, Sectiunea a 5-a ’’Exceptari” din Legea 
nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale, cu modificarile §i completarile ulterioare. 
Astfel, de principiu, procedurile de atribuire a contractelor de lucrari, produse §i servicii 
necesare pentru implementarea proiectelor, prevazute la art 4 si art 6 din Acord, pot fi 
exceptate de la aplicarea legislatiei romanesti §i europene in materia achizitiilor 
publice, respectiv in materia achizitiilor sectoriale, in masura in care Acordul respecta 
principiile prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Curfli de Justitie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative ;:i/sau documente internafionale din care decurg 
angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolufie sau 
recomandare internationala ori la alt document al unei organizatii Internationale
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii
Nu e cazul.

Sectiunea a 6-a
y

Consultdrile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, 
institute de cercetare $i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum §i 
a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului 
de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia 
in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritafi, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfa§;urate in cadrul consiliilor interministeriale in confprmitate 
cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituir^ ;epnsiM 

interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

••''V

; • • /

5. Informatii privind avizarea de catre: 
a) Consiliul Legislativ

V ;:r/
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b) Consiliul Suprem de Aparare a Xarii
c) Consiliul Economic §!i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a avizat proiectul de act normativ prin Hotararea 
nr. 21/2021.
Consiliul Concuren^ei a emis punctul de vedere nr. 348/15.01.2021, cu referire la 
obiectul acordului supus procedurii de ratificare.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ prin avizul nr. 99/2021.
6. Alte informafii
Nu este cazul.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de

act normativ

2. Informarea societalii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra 
sanata^ii securitalii cetafenilor sau diversitafii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informatii
Nu e cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administra^iei publice centrale §ii/sau locale - iniiinlarea unor noi 
organisme sau extinderea competenlelor instituliilor existente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informatii
Nu e cazul.
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Fa|;a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului intre Guvernul Romaniei §i Guvemul Statelor Unite ale Americii privind 

cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice 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, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare, 

cu procedura de urgent prevazuta de art. 76 alin. (3) din Constitu^ia Romaniei, 

republicata.
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