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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

              Comisia pentru industrii                         Comisia pentru politică 
                            și servicii                                   economică, reformă și privatizare 
                    Nr. 4c-3/452/2021                                           Nr. 4c-1/354/2021                  
 

 
București, 08.06.2022 

  
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru 
valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, 
constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în 
administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.193/2018 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, transmis cu 
adresa nr. P.L.x. 389/2021 din data de 27 septembrie 2021. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
                  PREȘEDINTE,                                              PREȘEDINTE, 
                SÀNDOR BENDE                            COSTEL NECULAI DUNAVA 

  

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

              Comisia pentru industrii                         Comisia pentru politică 
                            și servicii                                   economică, reformă și privatizare 
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București, 08.06.2022 

 
 

R A P O R T   C O M U N  
asupra proiectului lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de 
uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat 

în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a 
Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 

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  

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2021 privind unele 
măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă 
şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi 
în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 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, transmis cu adresa nr. P.L.x. 389/2021 din data de 27 septembrie 2021, 
înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/452 din 27 septembrie 
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2021 și la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr.4c-1/354 
din 28 septembrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 511/30.06.2021, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.  
 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr. 84/30.06.2021, 
avizează proiectul de ordonanță de urgență.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 20 septembrie 2021. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în ședința din 
19 octombrie 2021, a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 26 octombrie 2021, a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru 
valorificarea concentratelor de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în 
perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea 
Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., prin vânzarea de către statul român, prin 
intermediul Ministerului Energiei, către Societatea Naţională „Nuclearelectrica” - 
S.A., precum şi modificarea Legii nr.193/2018, în sensul eliminării drepturilor 
exclusive conferite de Compania Naţională a Uraniului - S.A. (CNU). 
 Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în ședințe separate.  
 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 22 martie 2022.  

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați, din totalul de 19 membri ai 
comisiei.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Energiei, domnul secretar de stat Pavel-Casian Nițulescu. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 08 iunie 2022.  

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului Finanțelor, domnul consilier Cristian Dincă și doamna consilier Simona 
Mătăoanu și din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, 
domnul președinte Cantemir Marian Ciurea. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2021 
privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul 
de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată 
a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor 
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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, în forma adoptată de Senat. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
 

              PREȘEDINTE                                               PREȘEDINTE 
           SÀNDOR BENDE                               COSTEL NECULAI DUNAVA 

 
 
 
 
 

              SECRETAR,                                                     SECRETAR                                             
OANA MARCIANA ÖZMEN                           BOGDAN-ALIN STOICA 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 

 

              Consultant Alexandra Zorilă                                                   Șef serviciu Lidia-Graziella Segărceanu 

 


