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See ti iinen 1
Titlul proiectului de act normativ
Norma privind cerintele de securitate radiologica pentru surse naturale.

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

I. Descrierea situate! actuale
In conformitate cu prevederile Legii nr. 1 1 1/1996 privind desfesurarea in siguranja,
reglementarea. autorizarea si controlul activitaplor nucleare, republicata, cu modificarile 5!
completarile ulterioare, Comisia Nationals pentru Controlul Activitatilor Nucleare
(CNCAN) este autoritatea nationals competent! cu atribujii pentru reglementarea,
autorizarea si controlul activitajilor nucleare pe teritoriul Romania. Potrivit prevederilor art.
5 alin. (1), CNCAN este abilitata sa emita reglementari pentru detalierea cerin$elor generale
de securitate nucleara, precum si orice alte reglementari necesare activitajii de autorizare si
control in domeniul nuclear.
CNCAN, prin Direcjia Ciclul Combustibilului Nuclear, a elaborat, pentru completarea
cadrului de reglementare. proiectul "Norma privind cerintele de securitate radiologica pentru
sursele naturale".
Proiectul de norma implementeaza unele prevederi din Directiva 2013/59/Euratom a
Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de baza privind
protectia impotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiatiile ionizante si de abrogare
a Directivelor 89/618/Euratom, 90/64 1/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom si
2003/1 22/Euratom (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from-RO).

Elaborarea proiectului este necesara si oportuna pentru completarea cadrului de
reglementare cu cerintele referitoare la protectia lucratorilor, populatiei si mediului



impotriva riscurilor rezultate din sursele naturale de radiatii, in conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului sanatapi, al ministrului educate! na^ionale si al presedintelui Comisiei
Na^ionale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 pentru aprobarea
Normelor privind cerinjele de baza de securitate radiologica, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Panea I nr. 517 si 517 bis din 25.06.2018.

2. Schimbari preconizate
Proiectul de act normativ este o reglementare noua.

Secfiunea a 3-a
I m p a c t u l socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ are impact socio-economic si are impact pozitiv asupra mediului
odata cu implementarea masurilor de remediere a zonelor afectate sau contaminate.

2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra mediului de afaceri odata cu
implementarea masurilor de remediere a zonelor afectate sau contaminate

3. Impactul social
Proiectul de act normativ are impact pozitiv social odata cu implementarea masurilor de
remediere a zonelor afectate sau contaminate

4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra mediului odata cu implementarea
masurilor de remediere a zonelor afectate sau contaminate.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul
curent, cat si pe termen lung
Proiectul de norma nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat, dar are impact
asupra bugetelor titularilor de autorizatje. Proiectul de norma are impact financiar asupra
bugetului CNCAN.

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

Nu sunt prevazute modificari ale actelor normative in vigoare. Nu se prevede elaborarea de acte
normative noi. Sunt prevazute modificari institutional la nivel CNCAN.



Scctiunca a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ (dupa caz)
Proiectul de norma a fost supus procesuiui de consultare interna in cadrul CNCAN, incepand cu
data de 30.03.2016. Proiectul nu are impact asupra liberei circulatii a marfurilor in spatiul
comunitar, notiflcare acestuia la Comisia Europeana a fost necesara numai in ceea ce priveste
transpunerea unor prevederi din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013.

Sectiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice in conformitate cu prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparent decizionala in administra^ia publica, republicata. Proiectul de act
normativ a fost publicat pe pagina de internet a CNCAN la data de 23.08.2018, respectand
prevederile legale in vigoare cu privire la transparent decizionala si accesul la informapile de
interes public.

Sectiunea a 8-a
Concluzii
Fata de cele prezentate mai sus, propunem demararea procesuiui de consultare publica a
proiectului "Norma privind cerintele de securitate radiologica pentru sursele naturale".
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