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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                                                                                                                                                                          Bucureşti, 08.05.2003 
                                                                                                  Nr.23/76/2003 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat 

şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală 
 
 
 
  1. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ cu 
nr.93/21.01.2003. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală a fost avizat favorabil de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu nr.172/11.03.2003, de Comisia pentru buget, finanţe si bănci, cu nr.168/11.03.2003, de  Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr.1191/12.03.2003 şi de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport, cu nr.50/20.03.2003. 

In baza Legii nr.137/1995, art.89 lit. a) şi b) s-a elaborat Ordonanţa de urgenţă nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, 
aprobată prin Legea nr.426/2001, care exclude de la reglementare prin art.2(1) lit.a) deşeurile radioactive. 
  Prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, s-a reglementat cadrul minim privind 
deşeurile radioactive, respectiv art.26 şi 27 care conţin obligaţiile titularilor de autorizaţie referitoare la deşeurile radioactive 
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generate, iar art.55(1), abrogat, dispunea adoptarea proiectului legii privind constituirea Fondului pentru gospodărirea deşeurilor 
radioactive şi dezafectare. Acest proiect de lege nu a fost elaborat.   
  Legea nr.105/1999 de ratificare a Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, a preluat în legislaţia internă prevederile cadru care trebuie să 
guverneze elaborarea unei legi specifice în domeniul deşeurilor radioactive. 

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală are ca scop repartizarea responsabilităţilor şi stabilirea surselor 
financiare destinate susţinerii şi realizării activităţilor privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv cele rezultate în urma dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi asigurarea depozitării definitive a 
acestora. Agenţia  Naţională  pentru  Deşeuri Radioactive, care se va infiinţa potrivit acestei ordonanţe, se va organiza ca instituţie 
publică, cu personalitate juridică, în subordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, care-i va stabili, prin hotărâre de Guvern, 
patrimoniul aferent, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare.  
  Resursele financiare necesare desfăşurării activităţilor propuse în proiectul actului normativ, urmează să fi asigurate 
din următoarele surse: 

a) contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea  
ministerului coordonator al ANDRAD;  

b) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară acordată de persoane fizice sau juridice, publice sau private, organizaţii 
 internaţionale; 

c) alte surse de finanţare,  stabilite de Guvern. 
  Constituirea acestor resurse financiare este o practică internaţională şi reprezintă garanţia pentru generaţiile viitoare 
privitor la depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive într-o manieră care să asigure protecţie 
personalului expus profesional, populaţiei, mediului şi  proprietăţii. 
 

Amendamentele aprobate de comisie urmăresc corelarea tehnică mai eficientă a prevederilor ordonaţei cu actele avute 
în vedere, respectiv Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu modificîrile şi completările 
aduse în 2003, Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a 
deşeurilor radioactive şi Standardele AIEA privind principiile de gestionare a deşeurilor radioactive. Astfel: 

- se introduc principiile de gestionare a deşeurilor radioactive în art.4, definiţiile în concordanţă cu Legea  
nr.105/1999 şi Legea nr.111/1996 prin modificarea  art.5, şi prin consecinţă se corelează şi celelate articole din ordonanţă.  

- se clarifică Strategia naţională prin definiţia de la art.5 în sensul că aceasta trebuie să fie instrumentul pe baza  
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căruia se va realiza gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, dezafectarea instalaţiilor, ca şi depozitarea 
definitivă; 

- atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive se extind de la coordonarea la nivel naţional a procesului  
de gestionare în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, la răspunderea privind toate activităţile legate 
de construcţia depozitelor definitive, inclusiv supravegherea după închiderea acestora, prin menţionarea că depozitele vor intra în 
patrimoniul ANDRAD, cu costuri minime şi cu respectarea reglementărilor naţionale în vigoare;  

- se lărgeşte sfera de aplicaţie a legii, la toate deşeurile radioactive generate, prin modificarea introdusă în art.3,  
respectiv prin sintagma �ciclul de combustibil nuclear�, care este definit la art.4 lit.e, dar şi prin menţionarea tuturor activităţilor 
care intră în gestionarea deşeurilor radioactive, respectiv modificarea art.5 lit.d, ca şi prin dispunerea reglementării privind tipurile 
de deşeuri, în aliniatele (3) şi (4) propuse la art.7.    
 

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
3. Proiectul de lege a fost examinat în şedinţele comisiei din 15 aprilie 2003 şi 6 mai 2003. La dezbaterile comisiei au 

participat invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării-ANEA. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei. 
Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea 

combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, a fost adoptat în unanimitate de către deputaţii 
prezenţi la lucrări. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat in sedinţa din 24 februarie 2003. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii propune plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 
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A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 

In urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

0 1 2 3 
1. Titlul Legii 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului 

nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea finală 

 

Nemodificat  

2. Art.I- Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 
din 30 ianuarie 2003 privind gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea finală, 
adoptată în temeiul art.1 pct.V.5 din Legea 
nr.680/2002 privind abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.61 din 1 
februarie 2003, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 

Nemodificat  
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3. Titlul Ordonanţei 
 

Ordonanţă privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 

inclusiv depozitarea finală 
 

1.Titlul Ordonanţei va avea următorul 
cuprins: 

Ordonanţă privind gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea definitivă 
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

In acord cu Convenţia 
comună asupra 
gospodăririi în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive, ratificată prin 
Legea nr.105/1999, care 
trebuie să guverneze această 
lege specifică în domeniul 
deşeurilor radioactive, şi 
care cuprinde termenul de 
depozitare definitivă şi 
definiţia acestuia, în art.2 
lit.c.  Legea nr.111/1996 
privind desfăşurarea în 
siguranţă a activităţilor 
nucleare cu modificările şi 
completările ulterioare, art.2 
foloseşte terminologia 
uzitată în limba română, 
anume de depozitare 
definitivă.  
 

4. CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

Nemodificat  

5.  2.Articolul 1 va avea următorul cuprins:   In acord cu Convenţia 
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Art. 1. � Gestionarea combustibilului nuclear 
uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv 
depozitarea finală, se desfăşoară cu 
respectarea standardelor şi a normelor 
naţionale de securitate nucleară, de protecţie a 
personalului expus profesional, a populaţiei, a 
mediului, a proprietăţii, precum şi a 
acordurilor internaţionale la care România este 
parte.  
 

Art. 1. � Gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea definitivă, se 
desfăşoară cu respectarea standardelor şi a 
normelor naţionale de securitate nucleară, 
de protecţie împotriva radiaţiilor 
ionizante a personalului expus profesional, 
a populaţiei, a mediului, şi a proprietăţii, 
precum şi a acordurilor internaţionale la 
care România este parte.  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

comună asupra gospodăririi 
în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive, şi cu 
exprimarea folosită în Legea 
nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă a 
activităţilor nucleare cu 
modificările şi completările 
ulterioare, art.5. 

6.  
Art. 2. � Obiectul prezentei ordonanţe îl 
constituie reglementările privind repartizarea 
responsabilităţilor pentru gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, precum şi depozitarea finală a 
acestora, în condiţii care să asigure protecţia 
populaţiei, mediului şi a proprietăţii, în prezent 
şi în viitor, fără a compromite nevoile şi 
aspiraţiile generaţiilor viitoare; stabilirea 
surselor financiare destinate susţinerii şi 
realizării activităţilor privind gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive generate, inclusiv cele privind 

3.Articolul 2 va avea următorul cuprins:   
Art. 2. � Obiectul prezentei ordonanţe îl 
constituie repartizarea responsabilităţilor şi 
stabilirea surselor financiare destinate 
susţinerii şi realizării activităţilor privind 
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive, precum şi 
depozitarea definitivă a acestora, pe durata 
de viaţă utilă a instalaţiilor nucleare şi 
radiologice, inclusiv în perioada 
dezafectării acestora, în condiţii care să 
asigure securitatea nucleară şi protecţia 
împotriva radiaţiilor ionizante a 
personalului expus profesional, a 

Pentru a evita repetarea 
textului şi a preciza 
condiţiile obligatorii care 
incumbă celui ce generează 
deşeuri radioactive, anume 
asigurarea securităţii 
nucleare şi a protecţiei 
împotriva radiaţiilor 
ionizante. In acord şi cu 
prevederile Legii 
nr.111/1996, cap. III, 
Obligaţiile titularului 
autorizaţiei şi a altor 
persoane fizice şi juridice, şi 
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0 1 2 3 
depozitarea finală a acestora, pe durata de 
viaţă utilă a instalaţiilor nucleare, inclusiv în 
perioada dezafectării acestora.  
 

populaţiei, mediului şi a proprietăţii, în 
prezent şi în viitor, fără a compromite 
nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare. 
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

cu terminologia definită în 
această lege, care constituie 
cadrul minim de 
reglementări pentru 
elaborarea prezentei 
ordonanţe.  

7.  
 
Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe se 
aplică pentru depozitarea finală şi gestionarea 
în siguranţă atât a combustibilului nuclear uzat 
şi a deşeurilor radioactive rezultate din 
operarea reactorilor nucleari de putere şi 
de cercetare, cât şi a deşeurilor radioactive 
rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi 
tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, 
agricultură şi în alte domenii de interes 
socioeconomic, inclusiv cele rezultate din 
dezafectarea instalaţiilor nucleare.  
(2) Prezenta ordonanţă nu se aplică deşeurilor 
care conţin prin natura lor doar materiale 
radioactive naturale şi care nu provin din 
ciclul combustibilului nuclear, cu excepţia 
cazului în care acestea nu constituie o sursă 
închisă, sau sunt declarate de către titularii de 
autorizaţie drept deşeuri radioactive.  
 

4.Aliniatul (1) al articolului 3 va avea 
următorul cuprins:   
Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe 
se aplică pentru depozitarea definitivă şi 
gestionarea în siguranţă atât a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive rezultate din ciclul 
combustibilului nuclear, cât şi a deşeurilor 
radioactive rezultate din aplicaţiile 
tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în 
industrie, medicină, agricultură şi în alte 
domenii de interes socioeconomic, inclusiv 
cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor 
nucleare şi radiologice.  
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

Este imperios necesar să se 
precizeze faptul că această 
ordonanţă se aplică tuturor 
deşeurilor rezultate din 
ciclul combustibilului 
nuclear, aşa cum a fost 
definit în Legea 
nr.111/1996, şi preluat la 
art.5 lit.e, deoarece prezenta 
prevedere este limitativă, şi 
nu se referă la toate 
deşeurile rezultate, respectiv 
din  extracţia uraniului şi 
prelucrarea acestuia în 
concentrat şi apoi în 
combustibil nuclear. 
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Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

8.  
Art. 4. - La baza gestionării combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv a depozitării finale, stau următoarele 
principii generale:  
 
 
a) principiul utilizării numai a proceselor şi 
metodelor de gestionare a deşeurilor 
radioactive care nu pun în pericol sănătatea 
populaţiei şi calitatea mediului;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Articolului 4 va avea următorul cuprins:   
Art. 4. � La baza gestionării combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv a depozitării definitive, stau 
următoarele principii generale:  
 
 
a) principiul utilizării numai a proceselor şi 
metodelor de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive 
astfel încât să se asigure nivelul 
acceptabil de protecţie împotriva 
radiaţiilor ionizante pentru sănătatea 
populaţiei şi mediu, inclusiv considerarea 
posibilelor efecte transfrontaliere;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In acord cu denumirea 
folosită în Legea 
nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă a 
activităţilor nucleare cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
In acord cu Convenţia 
comună asupra gospodăririi 
în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive, art.4. 
Cuantificarea riscului 
radiologic la care poate fi 
expusă populaţia şi mediul 
şi protecţia corespunzătoare 
implică reducerea acestuia 
prin aplicarea metodelor 
optimizării, justificării şi 
reducerii dozelor la nivelul 
rezonabil cel mai scăzut 
posibil de atins (ALARA), 
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b) principiul "generatorul de deşeuri 
radioactive plăteşte";  
 
 
c) principiul responsabilităţii generatorului de 
deşeuri radioactive;  
 
 
 
 
 
 
 
d) principiul utilizării celor mai bune tehnici 
disponibile fără antrenarea unor costuri 
excesive. 

 
 
 
 
 
b) principiul generatorul de combustibil 
nuclear uzat şi de deşeuri radioactive 
plăteşte;  
 
c) principiul responsabilităţii generatorului 
de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri 
radioactive;  
 
 
 
 
 
 
d) principiul utilizării celor mai bune tehnici 
disponibile fără antrenarea unor costuri 
nejustificate pentru generaţiile viitoare;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Mihail Fâcă 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

în acord cu Standardele 
AIEA privind principiile de 
gestionare a deşeurilor 
radioactive, principiile 1,2 şi 
3. 
Pentru utilizarea 
consecventă a termenilor. 
 
 
In acord cu Convenţia 
comună asupra gospodăririi 
în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive şi cu 
Standardele AIEA privind 
principiile de gestionare a 
deşeurilor radioactive, 
principiul 6. 
In acord cu Standardele 
AIEA privind principiile de 
gestionare a deşeurilor 
radioactive, principiul 5. 
 

9.  6. La articolul 4, după litera d), se introduce 
litera e) cu următorul cuprins:   

Includerea aplicării 
procedurii ALARA (nivelul 
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e) principiul menţinerii celui mai scăzut 
nivel privind activitatea şi volumul 
combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive generate; 
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 

cel mai scăzut posibil 
rezonabil de atins) este 
stipulată clar în art. 4 al 
Convenţiei comune asupra 
gospodăririi în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive, a fost introdus 
în legislaţia internă prin 
Legea nr.137/1995 şi este 
prevăzut în Standardele 
AIEA privind principiile de 
gestionare a deşeurilor 
radioactive, principiul 7. 
 

10. Art. 5. - În sensul prezentei ordonanţe, 
expresiile şi termenii folosiţi au următoarele 
semnificaţii:  
 

Nemodificat  

11.  
 
a) titular de autorizaţie � orice persoană 
juridică, de drept public sau privat, care 
desfăşoară activităţi nucleare în baza unei 
evaluări de securitate nucleară şi control;  
 

7. Litera a) a articolului 5 va avea următorul 
cuprins: 
a) titular de autorizaţie � persoana juridică 
autorizată pentru a desfăşura activităţi 
nucleare în baza Legii nr.111/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade  

Această definiţie preia 
parţial definiţia autorizaţiei 
din Legea nr.111/1996, de 
aceea se impune clarificarea 
ei în sensul includerii 
tuturor prevederilor legale 
în baza cărora o persoană 
juridică devine titular de 
autorizaţie.  
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Dep.Ştefan Păşcuţ   

12.  
 
b) activitate nucleară - orice practică umană 
care introduce surse sau căi de expunere 
suplimentare, extinde expunerea la un număr 
mai mare de persoane sau modifică reţeaua de 
căi de expunere, plecând de la sursele 
existente, mărind astfel expunerea sau 
posibilitatea persoanelor ori numărul de 
persoane expuse;  
 

8. Litera b) a articolului 5 va avea următorul 
cuprins: 
b) activitate nucleară - orice practică umană 
care introduce surse sau căi de expunere 
suplimentare, extinde expunerea la un 
număr mai mare de persoane sau modifică 
reţeaua de căi de expunere, plecând de la 
sursele existente, mărind astfel expunerea 
sau probabilitatea expunerii persoanelor 
ori numărul de persoane expuse;  
 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Corectura se impune, pentru 
a da definiţia corectă, 
cuprinsă de Legea 
nr.111/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

13.  
 
c) gestionarea combustibilului nuclear uzat � 
toate activităţile legate de manipularea 
combustibilului, inclusiv controlul efluenţilor 
rezultaţi, stocarea intermediară şi/sau 
depozitarea finală;  
 

9. Litera c) a articolului 5 va avea următorul 
cuprins: 
c) gestionarea combustibilului nuclear uzat 
� toate activităţile legate de manipularea 
combustibilului, inclusiv controlul 
efluenţilor rezultaţi, stocarea intermediară 
şi/sau depozitarea definitivă;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Pentru a folosi termenul din 
Legea nr.111/1996, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

14.  
 
d) gestionarea deşeurilor radioactive - toate 

10. Litera d) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
d) gestionarea deşeurilor radioactive � toate 

Pentru a folosi termenii din 
Convenţia comună asupra 
gospodăririi în siguranţă a 
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activităţile, inclusiv cele de dezafectare, legate 
de manipularea deşeurilor, inclusiv controlul 
efluenţilor rezultaţi, tratarea, stocarea 
intermediară şi/sau depozitarea finală;  
 

activităţile, inclusiv cele de dezafectare, 
legate de manipularea, pretratarea, 
tratarea, condiţionarea, stocarea 
intermediară şi/sau depozitarea definitivă, 
transportul şi controlul efluenţilor 
rezultaţi;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 

combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive, respectiv 
definiţia din art.2 lit.h, 
corelaţi cu cei din Legea 
nr.111/1996, care prevede 
toate aceste activităţi, 
preluate şi în art.22 din 
ordonanţă, respectiv 
obligaţiile titularilor de 
autorizaţie. De asemenea şi 
definiţia din Standardele de 
securitate AIEA, 
�Principiile gestionării 
deşeurilor radioactive�,  
include toate aceste 
activităţi. 
 

15. e) ciclul de combustibil nuclear - ansamblul de 
operaţiuni care cuprinde extracţia şi 
prelucrarea minereurilor şi îmbogăţirea 
uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului 
nuclear, exploatarea reactoarelor nucleare, 
retratarea combustibilului nuclear, 
dezafectarea, orice activitate de gospodărire a 
deşeurilor radioactive sau orice activitate de 
cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre 
operaţiunile susmenţionate;  

Nemodificat  
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16.  
 
f) combustibil nuclear uzat - combustibil 
nuclear iradiat, îndepărtat definitiv din zona 
activă a unui reactor;  
 

11. Litera f) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
f) combustibil nuclear uzat � combustibil 
nuclear iradiat în interiorul unui reactor şi 
care a fost îndepărtat definitiv din acesta;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 

Pentru a folosi definiţia din 
art.2 lit.b din Convenţia 
comună asupra gospodăririi 
în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive, fără a utiliza 
termeni care ar necesita o 
nouă definiţie, respectiv 
�zona activă� a reactorului. 
 

17.  
 
g) deşeuri radioactive � acele materiale  
rezultate din activităţile nucleare, pentru care 
nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care 
conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în 
concentraţii superioare limitelor de exceptare;  
 

12. Litera g) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
g) deşeuri radioactive � materiale 
radioactive sub formă gazoasă, lichidă, 
sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nici 
o întrebuinţare, care conţin sau sunt 
contaminate cu radionuclizi în concentraţii 
superioare limitelor de exceptare;   
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Ştefan Păşcuţ 

Pentru a completa definiţia 
preluată din Legea 
nr.111/1996 cu cele 
prevăzute de art.2 lit.d din 
Convenţia comună asupra 
gospodăririi în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive, respectiv forma 
de agregare.  
 

18. h) controlul efluenţilor - eliberarea planificată 
şi controlată în mediu, în limite autorizate, a 
materialelor radioactive lichide sau gazoase, 
provenite din instalaţii nucleare autorizate, 

Nemodificat  
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inclusiv în timpul funcţionării normale a 
instalaţiilor;  
 

19.  
 
i) stocare intermediară - păstrarea 
combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor 
radioactive într-o instalaţie ce asigură izolarea, 
controlul şi monitorizarea lor şi în care 
acestea pot fi ulterior tratate şi/sau 
depozitate;  
 

13. Litera i) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
i) stocare intermediară � păstrarea 
combustibilului nuclear uzat sau a 
deşeurilor radioactive într-o instalaţie ce 
asigură izolarea, controlul şi monitorizarea 
acestora şi care ulterior pot fi tratate în 
vederea depozitării definitive sau pot fi 
direct depozitate definitiv;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Stocarea intermediară sau 
depozitarea temporară, cum 
este denumită în Legea 
nr.111/2003, este o etapă 
intermediară, care premerge 
depozitarea definitivă. Până 
la depozitarea definitivă, 
toate celelalte activităţi 
legate de deşeuri au fost 
operate: pretratarea, tratarea, 
condiţionarea, potrivit şi 
definiţiilor din Convenţia 
comună asupra gospodăririi 
în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive. Deşeurile 
stocate trebuie ulterior 
recuperate în vederea 
depozitării definitive. 
 

20.  
 
j) depozitare finală � amplasarea definitivă a 
combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor 

14. Litera j a articolului 5 va avea următorul 
cuprins: 
j) depozitare definitivă� amplasarea 
definitivă a combustibilului nuclear uzat sau 

Legea nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă a 
activităţilor nucleare cu 
modificările şi completările 
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radioactive într-o instalaţie nucleară adecvată;  
 

a deşeurilor radioactive într-o instalaţie 
nucleară adecvată;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

ulterioare, art.2 foloseşte 
terminologia uzitată în 
limba română, anume de 
depozitare  definitivă 
preluată şi în Convenţia 
comună asupra gospodăririi 
în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive. 
 

21.  
 
k) instalaţie nucleară � generator de radiaţie 
nucleară, instalaţia, aparatul sau 
dispozitivul care extrage, produce, 
prelucrează ori conţine materiale 
radioactive; instalaţia nucleară include şi 
clădirile sau structurile aferente;  
 

15. Litera k) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
k) instalaţie nucleară� 1. orice reactor 
nuclear, cu exceptia aceluia cu care este 
echipat un mijloc de transport maritim 
sau aerian spre a fi folosit ca o sursa de 
putere, daca este pentru propulsie sau în 
orice alt scop; 
2. orice uzină care foloseşte combustibil 
nuclear pentru producerea de materiale 
nucleare, inclusiv orice uzina de retratare 
a combustibilului nuclear iradiat; 
3. orice instalaţie in care sunt stocate 
materiale nucleare, cu excepţia 
depozitărilor in vederea transportului de 
materiale nucleare. Instalaţiile nucleare 
aparţinând unui singur operator, care se 

Pentru a utiliza aceiaşi 
termeni ca în Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Această definiţie incorectă a 
fost modificată în Legea 
nr.111/1996, în acord cu 
terminologia prevăzută de 
convenţiile adoptate în 
domeniu. 
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află pe acelaşi amplasament, vor fi 
considerate o singura instalaţie nucleară; 
  

22. l) surse � emiţător de radiaţii ionizante şi orice 
material radioactiv;  
 

Nemodificat  

23.  
 
m) durată de viaţă utilă � timpul în care 
instalaţia de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive este 
folosită în scopul pentru care a fost proiectată; 
în cazul unei instalaţii de depozitare finală, 
înseamnă timpul calculat din momentul 
depozitării combustibilului nuclear uzat sau a 
deşeurilor radioactive până la închiderea şi 
sigilarea acesteia;  
 

16. Litera m) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
m) durată de viaţă utilă � timpul în care 
instalaţia de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive 
este folosită în scopul pentru care a fost 
proiectată; în cazul unei instalaţii de 
depozitare definitivă, înseamnă timpul 
calculat din momentul depozitării 
combustibilului nuclear uzat sau a 
deşeurilor radioactive până la închiderea şi 
sigilarea acesteia;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Pentru a utiliza aceiaşi 
termeni ca în Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

24.  
 
n) închiderea unei instalaţii nucleare � 
finalizarea tuturor operaţiilor subsecvente 
stocării intermediare sau depozitării finale a 
combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor 

17. Litera n) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
n) închiderea unei instalaţii de depozitare 
definitivă � finalizarea tuturor 
operaţiunilor subsecvente depozitării 
definitive a combustibilului nuclear uzat 

Pentru a prelua în totalitate 
definiţia de la art.2 lit.j din 
Convenţia comună asupra 
gospodăririi în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
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radioactive;  
 

sau a deşeurilor radioactive care cuprind şi 
ultimele lucrări sau alte acţiuni necesare 
pentru a asigura pe termen lung 
siguranţa instalaţiei; 
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

siguranţă a deşeurilor 
radioactive. 

25.  
 
o) dezafectare - toate etapele care conduc la 
scoaterea definitivă din funcţiune a unei 
instalaţii nucleare, alta decât instalaţia de 
depozitare finală. Aceste etape cuprind şi 
procesele de decontaminare şi demontare a 
instalaţiei;  
 

18. Litera o) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
o) dezafectare � toate etapele care conduc la 
scoaterea definitivă din funcţiune a unei 
instalaţii nucleare, alta decât instalaţia de 
depozitare definitivă. Aceste etape cuprind 
şi procesele de decontaminare şi demontare 
a instalaţiei;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Pentru folosirea termenului 
din Legea nr.111/1996 şi 
din   
Convenţia comună asupra 
gospodăririi în siguranţă a 
combustibilului uzat şi 
asupra gospodăririi în 
siguranţă a deşeurilor 
radioactive. 

26.  
 
p) generator de deşeuri radioactive - orice 
persoană juridică, de drept public sau privat, 
care desfăşoară activităţi din care rezultă 
deşeuri radioactive.  
 

19. Litera p) a articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
p) generator de combustibil nuclear uzat şi 
de deşeuri radioactive � persoana juridică, 
care desfăşoară activităţi din care rezultă 
deşeuri radioactive.  
 

Termenul de �persoana 
juridică�, este acoperitor 
indiferent că  aceasta este 
publică sau privată şi pentru 
utilizarea consecventă a 
termenilor. 
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Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Mihail Fâcă 
  

27.  20. La articolul 5, după litera p), se introduc 
literele.r) şi s) cu următorul cuprins: 
r) instalaţie radiologică � generator de 
radiaţie nucleară, instalaţia, aparatul sau 
dispozitivul care extrage, produce, 
prelucrează sau conţine materiale 
radioactive şi generează deşeuri 
radioactive; 
s) strategie naţională- documentul pe 
baza căruia se realizează gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, 
şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice; 
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Dumitru Chiriţă 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Pentru a utiliza aceiaşi 
termeni ca în Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Instalaţiile nucleare şi 
radiologice au fost 
redefinite în sensul 
convenţiilor adoptate în 
domeniu. 
Se propune definirea 
strategiei naţionale prin 
preluarea unei părţi din art.7 
care face obiectul unei 
definiţii în domeniul 
combustibilul nuclear uzat 
şi a deşeurilor radioactive 
generate. Strategia naţională 
trebuie să fie instrumentul 
pe baza căruia se va realiza 
gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, dezafectarea 
instalaţiilor, ca şi 
depozitarea definitivă. 
 

28.  21.Titlul capitolului II va avea următorul Pentru a prelua termenul 
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CAPITOLUL II 
Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea 

finală 
 

cuprins: 
CAPITOLUL II 

Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi 
a deşeurilor radioactive, inclusiv 

depozitarea definitivă 
 

Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 

 

uzual. 

29.  
Art. 6. � Titularii de autorizaţie au obligaţia de 
a gestiona combustibilul nuclear uzat şi 
deşeurile radioactive generate, în vederea 
depozitării finale a acestora pe toată durata de 
viaţă utilă a instalaţiilor nucleare, inclusiv în 
timpul dezafectării acestora.  
 

22.Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
Art. 6. � Titularii de autorizaţie au obligaţia 
de a gestiona combustibilul nuclear uzat şi 
deşeurile radioactive generate, în vederea 
depozitării definitive a acestora pe toată 
durata de viaţă utilă a instalaţiilor nucleare 
şi radiologice, inclusiv în timpul 
dezafectării acestora.  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Pentru corelare cu Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

30.  
Art. 7. � Coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare în siguranţă a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive generate de titularii de autorizaţii 
nucleare, precum şi depozitarea finală a 

23.Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
Art. 7. � (1) Coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare în siguranţă a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive generate de titularii de 
autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea 

Pentru corelare cu Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare şi 
în acord cu art.5 lit.s) nou 
propusă prin care s-a preluat 
partea finală a acestui articol 
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acestora se fac în baza Strategiei naţionale pe 
termen mediu şi lung privind gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea finală, şi 
dezafectarea instalaţiilor nucleare, 
denumită în continuare Strategie naţională.  
 

definitivă a acestora se fac în baza 
Strategiei naţionale pe termen mediu şi 
lung.  
 
 
 
 
(2) Strategia naţională este componentă a 
Strategiei naţionale de dezvoltare a 
domeniului nuclear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sub formă de definiţie. 
 
 
 
 
 
 
Strategia naţională de 
dezvoltare a domeniului 
nuclear în Romania şi planul 
de acţiune pentru 
implementarea acestei 
strategii, aprobată prin HG 
nr.1259/2002, cuprinde ca 
obiective managementul 
deşeurilor radioactive şi 
dezafectarea instalaţiilor 
nucleare, iar în planul de 
acţiune, termene pentru mai 
multe depozite pentru 
stocare intermediară şi 
depozitare definitivă, ca şi 
pentru dezafectare. Acestea 
sunt: depozit final pentru 
deşeuri slab şi mediu active 
la Cernavodă (termen2002-
2010), retehnologizarea şi 
recalificarea depozitul 
naţional pentru Deşeuri 
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(3) Deşeurile radioactive pot fi clasificate 
după nivelul activităţii şi după durata de 
viaţă. 
(4) Stabilirea limitelor privind tipurile de 
deşeuri se face prin Ordin comun al 
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare şi al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Deşeuri Radioactive. 
 
Dep.István Antal 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Dumitru Chiriţă 
Dep.Aurel Daraban 
Dep.István Erdei 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
Dep.Aurelia Vasile 
 

radioactive, de la Băiţa 
Bihor (2004-2005), depozit 
pentru stocarea intermediară 
a combustibilului nuclear 
ars, la Cernavodă (2004-
2005), şi un depozit final 
preconizat după 2040, 
pentru combustibilul nuclear 
ars. 
Introducerea tipurilor de 
deşeuri radioactive se 
impune în scopul gestionării 
lor, potrivit şi art.15 lit.e şi 
art.20, în baza inclusiv a 
reglementării privind 
clasificarea tipurilor de 
deşeuri, care implică şi 
modul de depozitare a 
acestora. 

31.  24.Articolul 8 va avea următorul cuprins: Pentru folosirea termenului 
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Art. 8. � Coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare în siguranţă a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive generate de titularii de autorizaţii 
nucleare, precum şi depozitarea finală a 
acestora se fac de autoritatea naţională 
competentă în domeniu.  
 

Art. 8. � Coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare în siguranţă a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive generate de titularii de 
autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea 
definitivă a acestora se fac de autoritatea 
naţională competentă în domeniu.  
 

uzual. 

32.  
Art. 9. - (1) Autoritatea naţională competentă 
în domeniul coordonării la nivel naţional a 
procesului de gestionare în siguranţă a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea finală, este 
Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, 
denumită în continuare ANDRAD.  
 
 
(2) ANDRAD este persoană juridică, în 
subordinea Ministerului Industriei şi 
Resurselor, cu sediul în localitatea Mioveni, 
Str. Câmpului nr. 1/C.P.78, municipiul 
Piteşti, judeţul Argeş. 
 
 

25. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
Art. 9. - (1) Autoritatea naţională 
competentă în domeniul coordonării la nivel 
naţional a procesului de gestionare în 
siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea 
definitivă, este Agenţia Naţională pentru 
Deşeuri Radioactive, denumită în continuare 
ANDRAD.  
 
(2) ANDRAD este persoană juridică, în 
subordinea Ministerului Industriei şi 
Resurselor, cu sediul în oraşul Mioveni, Str. 
Câmpului nr. 1/C.P.78, judeţul Argeş. 
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.István Erdei  
Dep.Dumitru Chiriţă 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
  

Pentru corelare cu Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare, şi 
pentru corecta precizare a 
sediului. 
 
 



 

 23 

0 1 2 3 
33.  

Art. 10. - (1) Patrimoniul ANDRAD se 
constituie prin preluarea unei părţi din 
patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare 
din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi 
Nucleare Drobeta-Turnu Severin, denumită în 
continuare RAAN, aflată sub autoritatea 
Ministerului Industriei şi Resurselor. 
(2) RAAN va transfera o parte din 
patrimoniu la ANDRAD, prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Industriei şi Resurselor. 
(3) ANDRAD este condusă de un consiliu de 
administraţie al cărui preşedinte este numit 
prin ordin al ministrului industriei şi 
resurselor. 

26. Articolul 10 va avea următorul cuprins: 
Art. 10. (1) � Patrimoniul ANDRAD se 
constituie prin preluarea unei părţi din 
patrimoniul Sucursalei de Cercetări 
Nucleare din cadrul Regiei Autonome 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu 
Severin, prin hotărâre de  Guvern.  
 
(2) ANDRAD este condusă de un consiliu 
de administraţie. 
 
 
(3) Consiliul de administraţie al 
ANDRAD şi preşedintele acestuia sunt 
numiţi prin ordin al ministrului industriei şi 
resurselor. 
 
Dep.István Antal 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Doru Dumitru Palade 
 

Pentru a evita repetarea 
textului prin alin.(2), s-a 
preluat acesta în alin.(1) şi 
pentru precizarea modului 
în care este numit consiliul 
de administraţie al 
ANDRAD 

34.  
Art. 11. � ANDRAD îşi desfăşoară activitatea 
pe baza regulamentului de organizare şi 
funcţionare, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul Industriei 
şi Resurselor.  
 

27. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
Art. 11. � ANDRAD îşi desfăşoară 
activitatea pe baza regulamentului de 
organizare şi funcţionare, aprobat prin 
hotărâre a Guvernului.  
 
Dep.Doru Dumitru Palade 
 

ANDRAD este în 
subordinea MIR, aşa că nu 
este necesară precizarea. 
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35.  

Art. 12. � ANDRAD are ca obiect de activitate 
coordonarea la nivel naţional a procesului de 
gestionare în siguranţă atât a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
rezultate din operarea reactoarelor nucleare de 
putere şi/sau de cercetare, dezafectarea 
instalaţiilor nucleare, cât şi a deşeurilor 
radioactive provenite din aplicaţiile tehnicilor 
şi tehnologiilor nucleare în industrie, 
medicină, agricultură şi în alte domenii de 
interes socioeconomic, inclusiv depozitarea 
finală a acestora.  
 

28.Articolul 12 va avea următorul cuprins: 
Art. 12. � ANDRAD are ca obiect de 
activitate coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare în siguranţă atât a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, rezultate din operarea 
reactoarelor nucleare de putere şi/sau de 
cercetare, dezafectarea instalaţiilor nucleare 
şi radiologice, cât şi a deşeurilor radioactive 
provenite din aplicaţiile tehnicilor şi 
tehnologiilor nucleare în industrie, 
medicină, agricultură şi în alte domenii de 
interes socioeconomic, inclusiv depozitarea 
definitivă a acestora.  
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Pentru corelare cu Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

36. Art. 13. � Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
ANDRAD se aprobă în condiţiile legii.  
 

Nemodificat  

37. Art. 14. - (1) Cheltuielile curente şi de capital 
ale ANDRAD se finanţează din veniturile 
constituite în conformitate cu art. 17.  
(2) În anul 2003 cheltuielile curente şi de 
capital ale ANDRAD se finanţează conform 
alin. (1) şi, în completare, din împrumuturi 
fără dobândă, acordate conform Legii nr. 

Nemodificat  
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500/2002 privind finanţele publice. 
 

38. Art. 15. - În vederea realizării obiectului său 
de activitate ANDRAD are, în principal, 
următoarele atribuţii:  
a) elaborează Strategia naţională şi o 
transmite, spre aprobare, Consiliului naţional 
pentru energie nucleară;  
 
b) elaborează şi transmite spre aprobare 
ministerului coordonator, în baza Strategiei 
naţionale, Planul Anual de Activităţi, denumit 
în continuare PAA, şi sursele de finanţare 
aferente privind coordonarea la nivel naţional 
a procesului de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea finală, şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare;  
 

Nemodificat 
29.Literele a şi b ale articolului 15 vor avea 
următorul cuprins: 
a) elaborează Strategia naţională şi o 
transmite, spre aprobare, Agenţiei 
Nucleare; 
 
b) elaborează şi transmite spre aprobare 
ministerului coordonator, în baza Strategiei 
naţionale, Planul Anual de Activităţi, 
denumit în continuare PAA, şi sursele de 
finanţare aferente privind coordonarea la 
nivel naţional a procesului de gestionare a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, 
şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice;  
 
Dep.Ioan Bivolaru  
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

 
 
 
Pentru corelare cu 
modificările propuse la OG 
nr.7/2003 privind utilizarea 
în scopuri exclusiv paşnice a 
energiei nucleare 
 
 
Pentru folosirea termenilor 
din Legea nr.111/1996, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

39.  30. La articolul 15, după litera b) se 
introduce litera b1), cu următorul cuprins: 
b1) asigură înfiinţarea depozitelor 
naţionale pentru depozitarea definitivă a 
combustibilului nuclear uzat şi a 

Pentru a putea coordona 
depozitarea definitivă, 
potrivit lit.g, ANDRAD 
trebuie să fie operatorul care 
răspunde de toate activităţile 
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deşeurilor radioactive; depozitele 
naţionale înfiinţate vor fi în patrimoniul 
şi gestionarea ANDRAD; 
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Aurel Daraban 
Dep.István Erdei 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 

legate de construcţia 
depozitelor definitive, 
inclusiv supravegherea 
instituţională după 
închiderea acestora. Practica 
unor ţări care au mai multe 
centrale nucleare şi reactori, 
unii în stadiu de dezafectare, 
şi sunt mari generatoare de 
deşeuri radioactive, Anglia, 
Canada, Finlanda, Suedia, 
arată că se optează pentru 
construcţia  unui depozit 
pentru combustibil nuclear 
uzat, iar deşeurile 
radioactive de medie şi 
joasă activitate sunt 
depozitate separat, şi trebuie 
să acopere toate necesităţile 
de depozitare definitivă ale 
utilizatorilor, generatori de 
deşeuri radioactive. 
ANDRAD va avea statutul 
unei agenţii naţionale de 
gestionare a deşeurilor, cu 
surse de finanţare provenite 
de la titularii de autorizaţie 
şi de la bugetul de stat, 
potrivit art.17. In 
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consecinţă, ANDRAD 
trebuie să asigure toate 
aceste activităţi legate de 
construcţia acestor depozite 
care vor intra în patrimoniul 
agenţiei. Se ţine seama şi de 
faptul că reactorii existenţi 
aparţin statului, ca şi 
deşeurile generate, şi stocate 
intermediar, şi ca urmare 
statul are obligaţia de a 
asigura dezafectarea şi 
depozitarea definitivă a 
acestor deşeuri care implică 
costuri majore.   
 

40.  
 
c) asigură constituirea şi actualizarea anuală a 
unei baze de date naţionale privind cantităţile, 
tipurile de deşeuri radioactive şi de 
combustibil nuclear uzat, generate, inclusiv 
cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor 
nucleare;  
d) analizează datele relevante privind 
caracteristicile combustibilului nuclear uzat şi 
ale deşeurilor radioactive rezultate din 
exploatarea instalaţiilor nucleare;  
 

31.Literele c)- k) ale articolului 15 vor avea 
următorul cuprins: 
c) asigură constituirea şi actualizarea anuală 
a unei baze de date naţionale privind 
cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive şi 
de combustibil nuclear uzat, generate, 
inclusiv cele rezultate din dezafectarea 
instalaţiilor nucleare şi radiologice; 
d) analizează datele relevante privind 
caracteristicile combustibilului nuclear uzat 
şi ale deşeurilor radioactive rezultate din 
exploatarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice; 

Renumerotare şi pentru 
corelare cu Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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e) întocmeşte anual un inventar la nivel 
naţional privind cantităţile şi tipurile de 
deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear 
uzat, generate, în vederea elaborării PAA; 
f) elaborează proceduri şi norme tehnice 
pentru toate etapele gestionării combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioctive, inclusiv 
depozitarea finală, şi dezafectarea instalaţiilor 
nucleare; 
 
g) coordonează elaborarea studiilor de 
fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, 
construcţia, punerea în funcţiune şi 
exploatarea depozitelor finale de combustibil 
nuclear uzat şi de deşeuri radioactive;  
 
h) coordonează toate etapele procesului de 
dezafectare a instalaţiilor nucleare;  
 
i) asigură direct sau prin terţi protecţia fizică a 
depozitelor finale de combustibil nuclear uzat 
şi de deşeuri radioactive;  
j) colaborează cu autorităţile naţionale cu 
competenţe în domeniul nuclear;  
k) cooperează cu instituţii similare din 
străinătate în vederea utilizării celor mai noi 
tehnologii privind depozitarea finală a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive. 

e) întocmeşte anual un inventar la nivel 
naţional privind cantităţile şi tipurile de 
deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear 
uzat, generate, în vederea elaborării PAA; 
f) elaborează proceduri şi norme tehnice 
specifice pentru toate etapele gestionării 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioctive, inclusiv depozitarea definitivă şi 
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice; 
g) coordonează elaborarea studiilor de 
fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, 
construcţia, punerea în funcţiune şi 
exploatarea depozitelor definitive de 
combustibil nuclear uzat şi de deşeuri 
radioactive; 
h) coordonează toate etapele procesului de 
dezafectare a instalaţiilor nucleare şi 
radiologice;  
i) asigură direct sau prin terţi protecţia fizică 
a depozitelor definitive de combustibil 
nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; 
j) colaborează cu autorităţile naţionale cu 
competenţe în domeniul nuclear;  
k) cooperează cu instituţii similare din 
străinătate în vederea utilizării celor mai noi 
tehnologii privind depozitarea definitivă a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive. 

 
 
 
 
Atribuţia de reglementare 
revine conform Legii 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare, 
art.5, CNCAN, iar 
ANDRAD poate să-şi 
întocmească norme proprii 
pe baza reglementărilor 
CNCAN. 
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Dep.István Antal 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep. Ştefan Păşcuţ 
 

41. Art. 16. � Bugetul anual propriu de venituri şi 
cheltuieli al ANDRAD cuprinde categoriile de 
cheltuieli necesare finanţării activităţilor 
prevăzute în PAA, precum şi cele privind 
funcţionarea agenţiei, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor.  
 

Nemodificat  

42. Art. 17. � Finanţarea activităţii ANDRAD este 
asigurată din veniturile constituite din:  
a) contribuţii directe anuale ale titularilor de 
autorizaţie, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului 
Industriei şi Resurselor;  
b) donaţii, sponsorizări şi asistenţă financiară 
acordată de persoane fizice sau juridice, 
publice ori private, şi de organizaţii 
internaţionale;  
c) alte surse de finanţare aprobate de Guvern, 
la propunerea Ministerului Industriei şi 
Resurselor.  
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
32.Litera c a articolului 17 va avea 
următorul cuprins: 
c) alte surse de finanţare aprobate de 
Guvern.  
 
Dep. Aurel Daraban 
 

Sursele pot fi propuse şi de 
reprezentanţii altor 
ministere în Consiliul de 
administraţie al Agenţiei 
Nucleare, în scopul de a 
acoperi necesităţile de 
finanţare a activităţilor de 
care răspunde ANDRAD, pe 
baza Strategiei naţionale şi 
PAA. 

43.  33. Articolul 18 va avea următorul cuprins: Pentru corelare cu Legea 
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Art. 18. - Veniturile constituite în conformitate 
cu art. 17 sunt administrate de ANDRAD care 
propune anual sumele necesare pentru 
finanţarea activităţilor cuprinse în PAA, 
privind coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea finală, şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare.  
 

Art. 18. � Veniturile constituite în 
conformitate cu art. 17 sunt administrate de 
ANDRAD care propune anual sumele 
necesare pentru finanţarea activităţilor 
cuprinse în PAA, privind coordonarea la 
nivel naţional a procesului de gestionare a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, 
şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice.  
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

nr.111/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

44. Art. 19. � Excedentele anuale rezultate din 
execuţia bugetului ANDRAD se reportează în 
anul următor şi se utilizează în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonanţe. 
 

Nemodificat  

45. CAPITOLUL III 
Responsabilităţile titularilor de autorizaţii 

nucleare 
 

Nemodificat  

46.  
Art. 20. � Titularii de autorizaţie nucleară vor 
raporta annual, până la data de 1 decembrie, la 
ANDRAD cantităţile şi tipurile de combustibil 
nuclear uzat şi de deşeuri radioactive, generate 

34. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 
Art. 20. � Titularii de autorizaţie nucleară 
vor raporta anual, până la data de 1 
decembrie, la ANDRAD cantităţile şi 
tipurile de combustibil nuclear uzat şi de 

Pentru corelare cu Legea 
nr.111/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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în anul în curs şi cele prognozate a fi generate 
în anul următor, în vederea actualizării bazei 
de date privind coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea finală, şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare.  
 

deşeuri radioactive, generate în anul în curs 
şi cele prognozate a fi generate în anul 
următor, în vederea actualizării bazei de 
date privind coordonarea la nivel naţional a 
procesului de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea definitivă, şi 
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice.  
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păscuţ 
 

47.  
Art. 21. � Răspunderea directă pentru 
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive, în vederea depozitării 
finale a acestora, revine titularilor de 
autorizaţie, pe toată durata de viaţă utilă, 
inclusiv în timpul dezafectării instalaţiilor 
nucleare.  
 

35. Articolul 21 va avea următorul cuprins: 
Art. 21. � Răspunderea directă pentru 
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive, până la depozitarea 
definitivă a acestora, revine titularilor de 
autorizaţie, pe toată durata de viaţă utilă, 
inclusiv în timpul dezafectării instalaţiilor 
nucleare şi radiologice.  
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Aurel Daraban 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

In acord cu propunerea de la 
art.15 lit.c, răspunderea 
privind depozitarea 
definitivă revine ANDRAD, 
şi pentru corelare cu Legea 
nr.111/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

48.  36. Articolul 22 va avea următorul cuprins: In acord cu Legea 
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Art. 22. � Titularii de autorizaţie au obligaţia 
de a finanţa activităţile proprii de colectare, 
sortare, tratare, condiţionare, stocare 
intermediară şi transport în vederea depozitării 
finale a combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radiactive generate din activităţile 
de exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv 
din dezafectarea instalaţiilor nucleare. 
 

Art. 22. � Titularii de autorizaţie au 
obligaţia de a finanţa activităţile proprii de 
colectare, sortare, tratare, condiţionare, 
stocare intermediară şi transport în vederea 
depozitării definitive a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radiactive 
generate din activităţile de exploatare, 
întreţinere şi reparaţii, inclusiv din 
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice. 
 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

nr.111/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

49. Art. 23. - Titularii de autorizaţie au obligaţia, 
dupa caz, de a finanţa activităţile proprii de 
cercetare-dezvoltare privind gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive 
 

Nemodificat  

50. Art. 24. - Titularii de autorizaţie au obligaţia 
de a susţine prin contribuţii directe anuale 
finanţarea activităţii ANDRAD conform 
prevederilor art. 17 lit. a), ale căror cuantumuri 
sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  
 

Nemodificat  

51.  
Art. 25. - În cazul reorganizării titularului de 
autorizaţie, răspunderea pentru gestionarea 

37. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 
Art. 25. - În cazul reorganizării titularului de 
autorizaţie, răspunderea pentru gestionarea 

Pentru corelare cu Legea 
nr.111/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare. 



 

 33 

0 1 2 3 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive revine noului titular de autorizaţie, 
care va prelua şi cheltuielile privind 
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive, inclusiv cele pentru 
depozitarea finală, în anul curent.  
 

combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive revine noului titular de 
autorizaţie, care va prelua şi cheltuielile 
privind gestionarea combustibilului nuclear 
uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv cele 
pentru depozitarea definitivă, în anul 
curent.  
 
Dep.Doru Dumitru Palade 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

52. Art. 26. - În cazul declanşării procedurii de 
lichidare judiciară sau al imposibilităţii 
continuării activităţii de către titularul de 
autorizaţie, atribuţiile de gestionare a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive sunt exercitate de ANDRAD până 
la stabilirea noului titular de autorizaţie.  
 

Nemodificat  

53. Art. 27. � Responsabilităţile pentru respectarea 
Convenţiei comune asupra gospodăririi în 
siguranţă a combustibilului uzat şi asupra 
gospodăririi în siguranţă a deşeurilor 
radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 
1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin 
celor implicaţi în diferite etape ale gestionării 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive, în funcţie de statutul juridic, de 
obiectul lor de 

Nemodificat  
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activitate, de dotările şi resursele umane de 
care dispun, conform reglementărilor în 
vigoare.  
 

54.  
Art. 28. � Importul combustibilului nuclear 
uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul 
depozitării finale este interzis.  
 

38. Articolul 28 va avea următorul cuprins: 
Art. 28. - Importul combustibilului nuclear 
uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul 
depozitării definitive este interzis şi se 
sancţionează conform Legii nr.111/1996 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Ştefan Păşcuţ 
 

Această prevedere există în  
Legea nr. 111/1996, art.7 iar 
sancţiunea corespunzătoare 
este penală, şi nu la nivelul 
de contravenţie cum se 
prevede prin art.29 lit.d, de 
aceea se impune corelarea 
cu această lege.  
 

55. CAPITOLUL IV 
Sancţiuni 

 

Nemodificat  

56. Art. 29. � Următoarele fapte constituie 
contravenţii şi se sancţionează după cum 
urmează:  
a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă 
de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei;  
b) nerespectarea prevederilor art. 20, cu 
amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 
lei; 
c) nerespectarea prevederilor art. 24, cu 
amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 
lei; 
d) nerespectarea prevederilor art. 28, cu 

Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
39. Litera d) a articolului 28 se abrogă.  

Sancţiunea prevăzută pentru 
art.28, respectiv infracţiunea 
de import de deşeuri 
radioactive în scopul 
depozitării, este penală, şi 
este cuprinsă de Legea 
111/1996. Ca atare nu poate 
fi prevăzută o altă sancţiune, 
contravenţională pentru 
aceiaşi infracţiune comisă, 
în această lege. 
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amendă de la 500.000.000 lei la 
1.000.000.000 lei. 
 

Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Ştefan Păşcuţ 

57.  
Art. 30. - Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de către 
reprezentanţi împuterniciţi ai ANDRAD.  
 

40.Articolul 30 va avea următorul cuprins: 
Art. 30. � Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de către 
reprezentanţi împuterniciţi ai ANDRAD, în 
baza controalelor efectuate la generatorii 
de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri 
radioactive.  
 
Dep.Aurel Daraban 
Dep.István Erdei 
 

Pentru a prevedea dreptul de 
control al ANDRAD. 

58. Art. 31. � Contravenţiilor prevăzute la art. 29 
li se aplică şi dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare.  
 

Nemodificat  

59. CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale 

 

Nemodificat  

60. Art. 32. � Combustibilul nuclear uzat şi 
deşeurile radioactive rezultate în cadrul 
programelor de cooperare şi al parteneriatelor 
internaţionale, la care România participă, vor 
fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit 

Nemodificat  
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altfel prin acorduri speciale, de statul pe 
teritoriul căruia acestea sunt generate.  
 

61.  
Art. 33. - În termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul 
Industriei şi Resurselor va prezenta 
Guvernului spre aprobare, proiectele de 
hotărâre privind Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a ANDRAD şi proiectul de 
hotărâre privind transferul unor bunuri din 
patrimoniul RAAN la ANDRAD. 
 

41. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  
Art. 33. - În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba 
prin hotărâre constituirea patrimoniului şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
ANDRAD. 
 
Dep.Ioan Bivolaru 
Dep.Aurel Daraban 
 

In acord cu propunerea de la 
art.10 şi pentru a se dispune 
o singură hotărâre de 
Guvern, atât pentru 
patrimoniul ANDRAD cât 
şi pentru.  Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
acestei agenţii. 

62. Art. 34. - În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
Ministerul Industriei şi Resurselor şi 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor prezenta 
Guvernului, spre aprobare, proiectul de 
hotărâre privind stabilirea cuantumului 
contribuţiilor anuale directe ale titularilor de 
autorizaţie nucleară şi a termenului de plată a 
acestora. 
 

Nemodificat  

63. Art.II. � Prezenta lege intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 

Nemodificat  

64.  Art.III. - Ordonanţa Guvernului Pentru a prevedea dispoziţia 
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nr.11/2003 privind gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a 
deşeurilor radioactive, inclusiv 
depozitarea finală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.61 din 1 februarie 2003, cu 
modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege se republică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

de republicare. 

 
 
 
 
                                     PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR, 
 
                                       Istvan Antal                                                                              Cristian Buzea 
 
 
 
 
 
 

   RAPORTORI:        
                   

Dep.Istvan Antal - UDMR Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile - PSD Dep.Marin Anton - PNL 
Dep.Mircea Berceanu - PD Dep.Valentin Calcan - PSD 
Dep.Aurel Daraban - PSD Dep.Istvan Erdei - UDMR 
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Dep.Ioan Miclea - PRM  Dep.Doru Palade - PRM 
Dep.Florentin Sandu - PSD Dep.Pavel Târpescu - PSD 

 
Expert, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu 
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