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Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Normă privind cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor radioactive, 

surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

 

Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu prevederile Legii 111/1996 privind desfășurarea în siguranţă, reglementarea, 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare (CNCAN) este autoritatea competentă în domeniul nuclear.  

CNCAN elaborează reglementări obligatorii pentru detalierea cerinţelor de securitate radiologică 

şi nucleară. Reglementările se aprobă prin ordin al preşedintelui CNCAN şi se publică in Monitorul 

Oficial al României Partea I-a. 

  

Schimbări preconizate 

Cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise 

uzate şi a combustibilului nuclear uzat sunt stabilite prin Ordinul nr. 148/2017 de aprobare a 

Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor 

radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat. 

Ordinul 148/2017 menţionat mai sus face referire în art. 7 şi art 84 la cerinţele de bază de securitate 

radiologică care au fost stabilite în Ordinul 14/2000. Întrucât acest act normativ a fost abrogat şi 

înlocuit cu Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui 

Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 de aprobare a 

Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 este necesar ca Ordinul nr. 148/2017 să fie abrogat 

şi înlocuit cu prezentul proiect de act normativ. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

  

Impactul macroeconomic  

Prezentul proiect are impact macroeconomic. 

        

Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul proiect are impact asupra mediului de afaceri. 
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Impactul social  

Prezentul proiect are impact social pozitiv. 

 

Impactul asupra mediului  

Prezentul proiect are impact pozitiv asupra mediului.  

 

Secţiunea a 4-a 

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

curent, cât şi pe termen lung  

Prezentul proiect are impact financiar asupra: 

- Bugetului CNCAN    

- Bugetului titularilor de autorizaţie. 

     

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

Prezentul proiect are efect pozitiv asupra legislației în vigoare prin stabilirea referinței corecte la 

legislația în vigoare.  

La data publicării în Monitorul Oficial al României se abrogă Ordinul CNCAN nr. 148/2017 de 

aprobare a Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor 

radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I nr. 629 din 02 august 2017. 

Proiectul de act normativ va fi notificat prealabil la Comisia Europeană în conformitate cu 

prevederile art. 33 Euratom. 

  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul Normei privind cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor 

radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat a fost supus unui proces de 

consultare în cadrul CNCAN, cu personalul implicat în reglementarea, autorizarea şi controlul 

instalaţiilor nucleare.  

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

consultarea publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

Proiectul Normei privind cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor 

radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat a fost postat pe site-ul 

www.cncan.ro la data de 09.02.2022, respectând prevederile legale în vigoare cu privire la 

transparența decizională și accesul la informații de interes public.  

  

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

Proiectul Normei privind cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor 

radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat intră în vigoare la data publicării 

în Monitorul Oficial al României. 

 

 

 

http://www.cncan.ro/
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Concluzii 

 

Faţă de cele de mai sus propunem demararea procesului de consultare publică.pentru proiectul 

Normei privind cerinţele de securitate pentru activităţile de pre-depozitare a deşeurilor 

radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat. 

 

Intocmit 

Daniela Dogaru, şef SRDRT 
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Director DCCN 
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