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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

   
 

 Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de LEGE pentru 

asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, 

prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustihilului nuclear necesar 

funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, transmis cu 

adresa PLx. 318 din 16 mai 2018 şi înregistrat cu nr.4c-3/250/2018 din 16 mai 2018.   

În raport cu obiectul său de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor fiind, în conformitate cu 

dispoziţiile art.75 alin.(1) teza a II-a din Constituţia Românei, republicată, şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Cameră decizională. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 
 

 

     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii  

 

simona.tarzioru
comisii
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Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 
 
PLx318/2018 Nr.: 4c-3/250/2018 19.06.2018 
 

 
R  A  P  O  R  T 

asupra proiectului de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind 
menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 

combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 
Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a 

fost sesizată spre dezbatere în fond, a proiectului de Lege pentru asigurarea strategiei 

naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea 

materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor 

de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, transmis cu adresa PLx. 318 din 16 mai 

2018 şi înregistrat cu nr.4c-3/250/2018 din 16 mai 2018. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege 
în şedinţa din 14 mai 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ actul normativ, prin adresa 
nr.1088/13.12.2017. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa din 
data de 13.06.2018 a avizat favorabil proiectul de lege, aviz nr. 4c-12/341 din 13.06.2018. 

 

     PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea strategiei naţionale a 
României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime 
pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 
Nuclearoelectrică de la Cernavodă. 

Potrivit prevederilor art.61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
ședința din 19 iunie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi din 
totalul de 20 membri ai comisiei. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai 
Consiliului Concurenței și Comisiei Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, 
prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar 
funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu 
amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 

  
 
                PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 
        
                 Iulian Iancu                                                          Mînzatu Roxana 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar 
                  Lucian Cumpătă 
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Anexa 
PL-x 318/2018 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
la proiectul de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 

combustihilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 
 

Nr 
crt. 

Forma adoptată de Senat 
Amendamente 
propuse/autor 

Motivația  

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

L E G E  
pentru asigurarea strategiei naţionale a României 
privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 
asigurarea materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor 
de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

 

 
L E G E  

pentru reglementarea principiilor privind asigurarea 
strategiei naţionale a României referitoare la 
menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea 
materiei prime pentru fabricarea combustibilului 
nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 
Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

 
 
 
- Modificarea titlului legii, pentru a fi pus in 
acord cu continutul (revizuit) al acesteia 

2. Art.l.- Prezenta lege stabileşte asigurarea strategiei 
naţionale a României pentru menţinerea ciclului 
nuclear integrat, în condiţii de securitate naţională, 
precum şi modalitatea prin care România îşi menţine 
securitatea şi independenţa energetica prin păstrarea 
ciclului nuclear integrat. 
 

Art.1. -  (1) Prezenta lege stabileste principiile pentru 
asigurarea și menținerea ciclului integrat de fabricație 
a combustibilului nuclear în Romania, în conditii de 
securitate națională, cu respectarea prevederilor 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
și a recomandarilor Agenţia de Aprovizionare a 
EURATOM, în principal cu privire la asigurarea a 
minimum 2 furnizori calificați pentru furnizarea 
combustibilului nuclear. 
(2) Măsurile propuse prin prezenta lege contribuie 
la menținerea securității și independenței energetice 
a României.  

 
- modificări în baza comentariilor 
Consiliului Legislativ: clarificarea si 
completarea textului initial, deoarece, in 
fapt, nu se stabileste o strategie nationala a 
Romaniei, ci se traseaza niste principii in 
vederea asigurarii si mentinerii ciclului 
combustibil nuclear integrat în Romania, 
respectiv a securității și independenței 
energetice a României. 
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3. Art.2.- (1) Combustibilul nuclear necesar pentru 

menţinerea ciclului nuclear integrat necesar 
reactoarelor de tip CANDU este produs doar pe 
teritoriul României. În cazul în care nu se asigură 
integral cantitatea de materie primă autohtonă 
necesară producerii combustibilului nuclear, 
diferenţa poate fi importată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.2. - (1) În vederea menținerii ciclului integrat de 
fabricație a combustibilului nuclear în România, 
necesar funcționării reactoarelor nuclearo-energetice 
de tip CANDU, combustibilul nuclear, respectiv 
pulberea de dioxid de uraniu, sunt produse pe 
teritoriul României de către Compania Națională a 
Uraniului - S.A. 
 
(2) În cazul în care nu se va putea asigura integral 
cantitatea de combustibil nuclear necesar 
funcționării reactoarelor nuclearo-energetice de tip 
CANDU de la Centrala Nuclearoelectrică de la 
Cernavodă, numită în continuare CNE Cernavodă, 
Compania Națională a Uraniului - S.A. are obligația 
de a notifica operatorul unităților 1 și 2 de la CNE 
Cernavodă, anual, în primele 3 luni ale anului, cu 
privire la acest aspect, menționând în clar 
cantitățile disponibile, precum și perioadele de timp 
în care acestea pot fi livrate.  
 
(3) În situația prevazută la alin. (2), operatorul 
unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă are dreptul 
de a achiziționa combustibilul nuclear prin 
procedura competitivă.  
 
(4) Compania Națională a Uraniului - S.A. are un 
drept exclusiv de a presta servicii de calificare, 

- Modificarea vine pentru a clarifica 
notiunile utilizate si pentru a elimina 
potentialele confuzii cu privire la 
terminologia utilizata, respectiv se 
introduce doar notiunea de 
combustibil nuclear si se elimina 
notiunea de materie prima. 
 
- Se modifica caracterul declarativ al 
normelor din varianta initiala si se 
introduc alineate noi cu caracter 
dispozitiv.  
Totodata, avand in vedere ca scopul 
propunerii legislative este 
menținerea ciclului combustibil 
nuclear integrat în România, s-a 
propus un mecanism prin care 
operatorul Unitilor 1 si 2 de la CNE 
Cernavoda sa achizitioneze 
combustibilul nuclear de la CNU la 
un pret reglementat,  o obligatie in 
sarcina CNU fiind aceea de a 
notifica operatorul Unitilor 1 si 2 de 
la CNE cu privire la cantitatile 
disponibile si perioadele de timp in 
care acestea pot fi livrate, precum si 
prevederi cu privire la stabilirea 
preturilor, prin raportare la costurile 
de productie, atat pentru furnizarea 
pulberii de dioxid de uraniu 
(combustibilul nuclear specific 
reactorilor tip CANDU), cat si 
pentru prestarea serviciilor de 
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(2) Furnizara materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar reactoarelor de tip 
CANDU pentru funcţionarea Centralei 
Nuclearoelectrice de la Cernavodă se realizează prin 
menţinerea componentei strategice a ciclului 
combustibilului nuclear  în vederea asigurării 
independenţei energetice a României, prin exploatarea 

depozitare și procesare a octoxidului de uraniu pe 
teritoriul României. 
 
(5) Prețul aferent serviciilor de calificare, 
depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, 
precum și prețul dioxidului de uraniu furnizat de 
către Compania Națională a Uraniului - S.A. pe 
teritoriul României sunt prețuri reglementate, 
avizate de Consiliul Concurenței sau de către 
Ministerul Finanțelor Publice, pe baza costurilor 
efective ale Companiei Naționale a Uraniului - S.A. 
pentru furnizarea pulberii de dioxid de uraniu sau 
pentru prestarea serviciilor de calificare, depozitare 
și procesare a octoxidului de uraniu.  
 
(6) Criteriile și modalităţile concrete de stabilire și 
ajustare a prețurilor reglementate menționate la 
alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Consiliul Concurenței/Ministerul 
Finanțelor, în termen de 60 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
  
(7) Furnizara materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar reactoarelor nuclearo-
energetice de tip CANDU pentru funcţionarea CNE 
Cernavodă se realizează prin menţinerea componentei 
strategice a ciclului integrat de fabricație a 
combustibilului nuclear în România, în vederea 

calificare, depozitare și procesare a 
octoxidului de uraniu (in ipoteza in 
care CNU urmeaza numai a procesa 
octoxidul de uraniu, materia prima 
necesara pentru combustibilul 
nuclear de tip CANDU 6, in vederea 
obtinerii combustibilului nuclear tip 
CANDU 6). 
Avand in vedere faptul ca CNU 
desfasoara o activitate de interes 
strategic, precum si faptul ca 
operatorul Unitatilor 1 si 2 de la 
CNE nu poate achiziona direct de la 
CNU dioxid de uraniu fara a exista o 
obligatie legala in acest sens si un 
pret reglementat care sa asigure 
respectarea principiului eficientei 
utilizarii fondurilor publice, 
consideram ca este esential ca aceste 
aspecte sa fie reglementate prin 
prezentul act normativ. 
Pentru a se evita o eventuala 
asimilare a principiilor instituite prin 
prezenta lege unui ajutor de stat, 
propunem ca producerea 
combustibilului nuclear necesar 
reactoarelor de tip CANDU sa fie 
considerata o activitate de interes 
strategic si sa se realizeaza si prin 
masuri de sustinere a activitatii 
singurului producator de 
combustibil nuclear de tip CANDU 
de pe teritoriul Romaniei, cu 
respectarea prevederilor Tratatului 
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uraniului, precum şi prin prepararea şi rafinarea 
materiei prime pe teritoriul naţional. 
 
 
 
 
 
 
(3) Furnizarea materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar reactoarelor de tip 
CANDU se face în conformitate cu specificaţiile 
normative aplicabile şi cu normele Comisiei Naţionale 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 
 
 
 
 
(4) Producerea pulberii sinterizabile de dioxid de 
uraniu pentru combustibilul nuclear necesar 
reactoarelor de tip CANDU se realizează cu susţinerea 
activităţii singurului producător de pe teritoriul 
României cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene 
privind transparenţa, nediscriminarea şi 
concurenţa în acest domeniu. 
 
(5) Transportul combustibilului nuclear necesar 
reactoarelor de tip CANDU pentru funcţionarea 
Centralei Nuclearoelectrice de la Cemavodă se 

asigurării independenţei energetice a României, prin 
exploatarea uraniului, prin furnizarea pulberii de 
dioxid de uraniu de către Compania Națională a 
Uraniului - S.A., precum și prin prepararea, 
depozitarea, procesarea și rafinarea materiei prime, 
inclusiv octoxid de uraniu, pe teritoriul României, 
prin intermediul Companiei Naționale a Uraniului 
S.A. 
 
(8) Furnizarea materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar reactoarelor nuclearo-
energetice de tip CANDU, transportul, depozitarea, 
procesarea și rafinarea acesteia se realizeaza cu 
respectarea specificatiilor tehnice și a specificațiilor 
normative aplicabile și cu normele Comisiei Naționale 
pentru Controlul Activităților Nucleare. 
 
(9) Producerea combustibilului nuclear necesar 
reactoarelor nuclearo-energetice de tip CANDU este 
o activitate de interes strategic și se realizează și prin 
măsuri de susținere a activității singurului producator 
de combustibil nuclear de tip CANDU de pe teritoriul 
României, cu respectarea legislației Uniunii Europene 
în domeniu. 
 
- se elimină  
 
 
 

privind funcționarea Uniunii 
Europene și a recomandarilor 
EURATOM Supply Agency, în 
principal cu privire la asigurarea a 
minimum doi furnizori calificați 
pentru furnizarea combustibilului 
nuclear. 
Pentru asigurarea a minimum doi 
furnizori calificați pentru furnizarea 
combustibilului nuclear, in masura 
in care combustibilul nuclear nu se 
poate asigura de catre singurul 
producator de combustibil nuclear 
de tip CANDU de pe teritoriul 
Romaniei, operatorul CNE 
Cernavodă va putea achizitiona 
întreaga cantitate de pulbere 
necesară din import. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a propus eliminarea acestui 
paragraf intrucat, practic, textul a 
devenit redundant, prin raportare la 
noua formulare propusa pentru art. 2 
alin. (8) – a se vedea mai sus 
 
 
 



 7

realizează în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
 

(10) În situația în care sursa autohtonă de pulbere 
sinterizabilă de dioxid de uraniu nu corespunde 
calitativ prin raport la specificațiile tehnice 
elaborate de proiectantul tehnologiei CANDU, 
întreaga cantitate de pulbere necesară va putea fi 
achiziționată de către operatorul CNE Cernavodă 
din import, după caz. 
 
(11) Apa grea necesară funcționării reactoarelor de 
la CNE Cernavodă este asigurată din stocul aflat la 
Centrul Naţional de Management al Apei Grele. 

Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apa grea face parte din ciclul 
nuclear integrat 

4. Art.3.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se asigură şi se protejează interesele strategice ale 
României privind securizarea continuităţii în 
aprovizionarea cu combustibil nuclear pentru 
Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, în 
scopul asigurării securităţii şi independenţei energetice 
a României. 

Art.3. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se asigură şi se protejează interesele 
strategice ale României privind securizarea unui ciclu 
integrat de fabricație a combustibilului nuclear 
pentru unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavodă în scopul 
asigurării securităţii şi independenţei energetice a 
României. 
 
(2) Principiile reglementate prin prezenta lege cu 
privire la menținerea unui ciclu integrat de 
fabricație a combustibilului nuclear în România vor 
fi prioritare față de oricare alte prevederi legale 
aplicabile la achiziționarea de combustibil nuclear 
de către operatorul CNE Cernavodă.   

Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

- prin prezenta lege se traseaza niste 
principii in vederea asigurarii si 
mentinerii ciclului combustibil 
nuclear integrat în Romania. 
 
Modificări necesare deoarece s-a 
propus ca producerea 
combustibilului nuclear necesar 
reactoarelor de tip CANDU sa fie 
considerata o activitate de interes 
strategic, consideram necesara 
aplicarea cu prioritate a principiilor 
mentionate in prezentul act normativ 
in vederea menținerea unui ciclu 
integrat de fabricație a 
combustibilului nuclear în România.  

 


