COMUNICAT DE PRESA
În perioada 27 iunie – 8 iulie 2022, la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică din
Viena, Austria se desfășoară cea de a șaptea Reuniune de Examinare a Părților Contractante în
cadrul Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și
asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive (denumită în continuare Convenția
Comună).
Dl Cantemir CIUREA-ERCĂU, președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare face parte din delegația
oficială a României alături de reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Energiei (ME), Agenției
Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR), Institutului de
Cercetări Nucleare (ICN Pitești),
Societății Naționale
Nuclearelectrica S.A. (SNN), Sucursalei CNE Cernavodă,
Sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN Pitești) și ai
Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică şi
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN HH).
Pe parcursul celor două săptămâni, reprezentanții statelor membre
prezenți la întâlnire, vor prezenta, discuta și examina rapoartele naționale cu privire la măsurile
luate de părțile contractante pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul Convenției
Comune. De asemenea, se vor purta discuții cu privire la evoluțiile recente și provocările legate
de gestionarea în siguranță a surselor radioactive închise, aspectele generale legate de siguranță,
provocările și
aspectele de
acceptare publică asociate stocării și
depozitării deşeurilor radioactive de
înaltă activitate.

Raportul Național pentru cea de-a șaptea Reuniune de Examinare a Părților Contractante la
Convenția Comună a fost elaborat de către CNCAN în cursul anului 2020, în baza contribuțiilor
transmise de ANDR, SNN, CNE Cernavodă, FCN Pitești, ICN Pitești, IFIN HH, Compania
Națională a Uraniului și Conversmin S.A.

Convenția Comună este primul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic
în domeniul siguranței gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat. În cadrul
acesteia părțile contractante îşi prezintă rapoartele naționale cu privire la activitatea desfășurată
pentru a fi examinate de către celelalte părți într-un proces care urmărește să încurajeze
îmbunătățirea continuă.
România a ratificat Convenția Comună adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, prin Legea nr.
105/1999 din 16 iunie 1999, intrată în vigoare la 21 iunie 1999. Convenția Comună fost semnată
de CNCAN, în calitate de autoritate națională cu atribuții în aplicarea prevederilor Convenției
Comune.

