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            Nr. 4c-24/39 

  AVIZ 
asupra  proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului 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 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 

procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului 

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, trimis cu adresa 

nr. P.L.x. 128 din 22 martie 2021 şi înregistrată cu nr. 4c-24/39 din 23 martie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră 

sesizată.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 

inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 30 martie 2021. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare  ratificarea Acordului între Guvernului 

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 act 

normativ are ca scop relansarea noilor linii directoare de dezvoltare de capacităţi nuclearo-

energetice în România, care necesită o restructurare rapidă, prin valorificarea potenţialului de 

redefinire a direcţiilor strategice, într-o cheie diferită de cea concepută în urmă cu peste un 

deceniu şi bazată, în primul rând, pe investitori ce provin din ţări aliate României, în conformitate 

cu prevederile Memorandumului Guvernului României nr.3/20.01.2020 cu tema „Noi politici şi 

linii directoare de dezvoltare a sectorului nuclearo-energetice din Româniaˮ. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 

și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.99/11.03.2021.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 

Permanent. 
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