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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu 

proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare 
civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper 

Marlboro, la 4 decembrie 2020 
 
 
În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în 
sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 
2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020, trimis cu adresa nr. PLx. 128 din 
22 martie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-
13/293 din 7 aprilie 2021. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, în conformitate cu  
dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (8) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 
Guvernului României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în 
legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei 
nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper 
Marlboro, la 4 decembrie 2020. Proiectul de act normativ are ca scop relansarea 
noilor linii directoare de dezvoltare de capacități nuclearo-energetice în România, 
care necesită o restructurare rapidă, prin valorificarea potențialului de redefinire a 
direcțiilor strategice, într-o cheie diferită de cea concepută în urmă cu peste un 



 

deceniu și bazată, în primul rând, pe investitori ce provin din țări aliate României, în 
conformitate cu prevederile Memorandumului Guvernului României nr.3/20.01.2020 
cu tema „Noi politici și linii directoare de dezvoltare a sectorului nuclearo-energetice 
din România. 

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 8 aprilie 2021, potrivit art. 61 
și 129 alin.(1)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.99 din 
11 martie 2021, și avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, transmis prin 
adresa cu nr.21 din 12 martie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

                                           PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 


