
AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind ratificarea Acordului intre 

Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii 

privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice 

de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din 

Romania, semnat la Bucuresti, la 9 decembrie 2020 

si la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020

Analizand proiectul de Lege privind ratificarea Acordului 

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii 

privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice 

de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din 

Romania, semnat la Bucuresti, la 9 decembrie 2020 si la Upper 

Marlboro, la 4 decembrie 2020, transmis de Secretariatul General al 
Guvernului cu adresa nr.60 din 10.03.2021 si inregistrat la Consiliul 

Legislativ cu nr.D149 din 10.03.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legeanr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil proiectul de lege, cu urmatoarele observa|ii 

§i propuneri:
1. Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului intre Guvernul 

Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea 

in legatura cu proiectele nuclearo-electrice de la Cernavoda si in 

sectorul energiei nucleare civile din Romania, semnat la Bucuresti, la 

9 decembrie 2020 si la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020.



Prin obiectul de reglementare, proiectul de act normativ se 

incadreaza in categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozi^iilor 

art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, prima Camera 

sesizata este Camera Deputa|ilor.
2. Mentionam faptul ca, prin avizul pe care il emite^~Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
3. Precizam ca, la art. 19 alin.(l) din Legea nr.590/2003 privind 

tratatele, sunt stabilite categoriile de tratate care se supun 

Parlamentului spre ratificare prin lege. Avand in vedere faptul ca, in 

Expunerea de motive, nu este mentionata in mod clar categoria in 

care se incadreaza Acordul, apreciem ca este necesar sa se indice, in 

instrumentul de prezentare si motivare a proiectului, temeiul juridic 

pentru care se impune ratificarea acestui acord prin lege, facandu-se 

referire, in mod expres, la una din literele art. 19 alin.(l) din Legea 

nr.590/2003.
4. Semnalam, totodata, ca atat in textul in limba romana, cat si in 

textul in limba engleza al Acordului, nu sunt mentionate data si locul 

semnarii acestuia, motiv pentru care nu ne putem pronunte cu privire 

la corectitudinea acestora.
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