
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

 

 

APROBAT, 

Preşedinte 

 

Rodin TRAICU 

 

 

Referat de aprobare 

privind demararea consultării publice pentru proiectul de Ordin pentru modificarea și 

completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților 

Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în 

siguranță a deșeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicat 

 

Introducere 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) este autoritatea naţională 

competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în 

conformitate cu prevederile și obligaţiile ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România 

este parte.   

CNCAN elaborează reglementări obligatorii pentru detalierea cerinţelor de securitate 

radiologică şi nucleară și de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, 

inclusiv pentru transpunerea și implementarea directivelor Consiliului şi a altor acte normative 

comunitare în domeniul propriu de competenţă.  

Astfel, în cursul anului 2013, CNCAN a adoptat măsurile necesare pentru transpunerea 

Directivei 2011/70/EURATOM a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru 

gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor  

radioactive (directiva) în legislaţia naţională, elaborând în acest sens Ordinul președintelui 

CNCAN nr. 217/ 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui CNCAN nr. 

56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor 

radioactive, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 11 ianuarie 2014. Transpunerea 

integrală a directivei a fost notificată Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului 

Afacerilor Externe, la începutul anului 2014.  



Necesitatea și oportunitatea normelor  

În urma analizei de fond efectuate de reprezentanții Comisiei Europene privind 

conformitatea transpunerii, în 2017 CNCAN a primit o solicitare din partea Comisiei Europene 

de clarificare a unor aspecte reglementate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 56/2004 

privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor 

radioactive și a combustibilului nuclear uzat, cu modificările și completările aduse prin Ordinul 

președintelui CNCAN nr. 217/ 2013. Totodată, în cursul lunii mai a acestui an, experții Comisiei 

Europene au semnalat CNCAN faptul că o serie de prevederi ale directivei nu sunt transpuse 

integral prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 56/2004, republicat. 

Astfel, în vederea clarificării aspectelor semnalate de Comisia Europeană, precum și pentru 

transpunerea integrală a prevederilor indicate de Comisia Europeană ca fiind transpuse incomplet 

în legislația națională, este necesară completarea dispozițiilor Ordinului președintelui CNCAN 

nr. 56/2004. Prezentul proiect reglementează, conform directivei, răspunderea pentru depozitarea 

definitivă a deșeurilor radioactive sau combustibilului uzat trimise pentru procesare sau 

reprocesare către un alt stat membru sau către o țară terță, asigurarea disponibilității resurselor 

financiare adecvate a titularilor de autorizație pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor 

radioactive și a combustibilului nuclear uzat, evaluarea de securitate și gestionarea 

incertitudinilor semnificative pentru securitatea radiologică ca parte a demonstrării securității.  

Totodată, este necesară modificarea terminologiei în vederea armonizării acesteia cu 

termenii utilizați în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Evaluarea impactului normelor  

Proiectul de Ordin nu are impact socio-economic, nu are impact asupra mediului și nu are 

impact financiar asupra bugetului CNCAN. 

Prin proiectul propus se transpun art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (2) și alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. 

(2) și (3) din Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui 

cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă șiîn condiții de siguranță a combustibilului 

uzat și a deșeurilor radioactive.  

Etapele de parcurs pentru emiterea normelor  

Proiectul a fost supus unui proces de consultare în cadrul CNCAN – Direcţia Ciclul 

Combustibilului Nuclear (DCCN), cu personalul implicat în reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităților de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat. 



Etapa următoare constă în publicarea proiectului pe pagina de internet a CNCAN, pentru 

consultarea publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

Concluzii  

Față de cele prezentate mai sus, anexăm prezentului referat proiectul de Ordin pentru 

modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul 

Activităților Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru 

gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicat, şi 

propunem demararea procesului de consultare publică.   

 


