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      Comisia pentru buget,                                                                                   Bucureşti, 30.03.2021 

          finanţe şi bănci                    Nr.4c-2/293 

 

                                                                                                                                   PLx 128/2021 

AVIZ 
 

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 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, cu prezenţă fizică şi 

online din data de 30 martie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 

avizul Consiliului Legislativ. 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
  



 2 

La lucrările Comisiei, deputaţii şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputaţii prezenţi la lucrările Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi să avizeze favorabil proiectul de lege.  

    Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Şef serviciu,  

                                        Giorgiana Ene 
 

Expert parlamentar,  
Andreea- Larisa Vlasin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 
SECRETAR, 

Iulius-Marian FIRCZAK 
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