
EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003

pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul
României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru
asistenţă comunitară în domeniul securităţii nucleare pentru anul 2002
pentru România, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2003

Prin programul orizontal Phare 2002 în domeniul siguranţei nucleare
Comisia Europeană acordă asistenţa pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare în
ţările candidate beneficiare.

Majoritatea proiectelor finanţate aparţin domeniului construcţiei
instituţionale, sprijinind fie autoritatea naţională de securitate nucleară, fie
agenţiile cu atribuţii specifice  privitoare la gestionarea deşeurilor radioactive
sau cu sarcinii similare.

Prin Memorandumul de Finanţare al Programului Phare 2002 în domeniul
siguranţei nucleare, valoarea asistenţei financiare nerambursabile acordate
României este de 0,5 milioane euro.

Proiectul pentru care s-au alocat  aceste fonduri are drept obiectiv
elaborarea unui raport preliminar asupra analizei de securitate pentru depozitul
de deşeuri radioactive de joasă activitate de la Băiţa Bihor.

Evaluarea securităţii depozitului reprezintă o problemă cheie pentru
autorităţile de reglementare române, care trebuie să elibereze autorizaţia de
securitate nucleară după anul 2005.

Rezultatele proiectului vor permite  totodată să se determine dacă
amplasamentul Băiţa Bihor poate fi utilizat, aşa cum se intenţionează, pentru
depozitarea deşeurilor rezultate prin dezafectarea reactorului de cercetare de la
Măgurele.

   Acest proiect răspunde recomandărilor din Raportul Consiliului
EURATOM din iunie 2001 privind securitatea nucleară în contextul extinderii.

Practica Comisiei Europene este de a întocmi actele bilaterale în limba
engleză, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, şi de a menţiona
intrarea în vigoare pe data semnării, ceea ce, conform procedurilor Comisiei,
permite desfăşurarea unor activităţi tehnice şi financiare care implică instituţii şi
fonduri ale Comisiei Europene. Pentru partea română, intrarea în vigoare se face
conform legislaţiei naţionale.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea
Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la Programul orizontal pentru asistenţă comunitară în domeniul
securităţii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la 23
ianuarie 2003.
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