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Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Normele privind cerințele de înregistrare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 

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

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) 

este autoritatea naţională competentă cu atribuţii pentru reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare pe teritoriul România. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1), 

CNCAN este abilitată să emită reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate 

nucleară, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în 

domeniul nuclear. 

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de 

acţiune la radon, CNCAN are obligația de a elabora  cerințe pentru laboratoarele care 

desfășoară activități de determinare a concentrației de radon din interior și de la locurile 

muncă precum și cerințe pentru laboratoarele care determină conținutul de radionuclizi gama 

din materialele de construcție. 

Elaborarea proiectului de normă este necesară și oportună pentru implementarea prevederilor 

Planului Național de Acțiune la Radon.  

Ordinul președintelui CNCAN nr 274 din 2004 pentru aprobarea Normelor privind 

desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear,  publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 745 din 17 august 2004 nu răspunde cerințelor actuale privind laboratoarele, 

actele normative care stau la baza acestuia fiind abrogate. 

2. Schimbări preconizate 

Proiectul de act normativ va abroga Ordinul președintelui CNCAN nr 274 din 2004 pentru 

aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear,  



publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 17 august 2004. Nu sunt prevăzute 

modificări instituționale la nivel CNCAN. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu are impact socio-economic. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.  

3. Impactul social  

Proiectul de act normativ are impact pozitiv social controbuind la creșterea încrederii in 

rezultatul analizelor, încercărilor și etalonărilor  din domeniul nuclear.  

4. Impactul asupra mediului  

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung 

Proiectul de normă nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat, dar are 

impact asupra bugetelor solicitanților de autorizațiee. Proiectul de normă are impact financiar 

asupra bugetului CNCAN.          

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

Se prevede abrogarea Ordinului președintelui CNCAN nr 274 din 2004 pentru aprobarea 

Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear,  publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 17 august 2004. Nu sunt prevăzute modificări 

instituționale la nivel CNCAN. 

  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ (după caz) 

Proiectul de normă a fost supus procesului de consultare internă în cadrul CNCAN, începând 

cu data de 01.12.2018. Proiectul nu are impact asupra liberei circulații a mărfurilor în spațiul 

comunitar. Este necesară prenotificarea acestuia la Comisia Europeană deoarece proiectul se 

referă la implementarea unor prevederi din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 

decembrie 2013. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ va fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. Proiectul 

de act normativ va fi  publicat pe pagina de internet a CNCAN, respectând prevederile legale 

în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi accesul la informaţiile de interes public.  



 

Secţiunea a 8-a 

Concluzii 

Față de cele prezentate mai sus, propunem demararea procesului de consultare publică a 

proiectului de act normativ “Norme privind cerințele de înregistrare a laboratoarelor  pentru 

domeniul nuclear”.  
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