
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Comisia Naţională pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria 

privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în 

domeniul nuclear, semnat la Viena, la 28 septembrie 2022 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. 
Sursa proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ are ca sursă inițiativa Comisiei 

Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) – 

acțiune care are legătură cu evoluția sectorului nuclear românesc 

și necesitatea creării unui cadru de reglementare corespunzător. 

2.2.
 Descrierea situaţiei 

actuale 

Între România și Ungaria există o cooperare susținută în domenii 

fundamentale, precum armonizarea politicilor de dezvoltare, 

infrastructură, domeniul economico-financiar, comunicații, 

turism și comerț, domeniul energetic, al tehnologiei informației 

și al protecției mediului, având la bază Tratatul de înţelegere, 

cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica 

Ungară, semnat și intrat în vigoare în 1996, și Declaraţia de 

Parteneriat Strategic între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Ungare pentru Europa Secolului XXI. 

Reprezentanții celor două organisme de reglementare au 

interacționat /cooperat în cadrul reuniunilor tehnice organizate de 

către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică precum şi în 

cadrul activităţilor specifice de promovare a intereselor 

reciproce, inclusiv în ceea ce privește asigurarea securității 

energetice. Unul dintre rezultatele vizitei în Ungaria, în anul 

2019, a unei delegații condusă de președintele CNCAN, l-a 

constituit decizia ambelor părți de a reînnoi bazele de cooperare 

bilaterală, pentru a reflecta situația existentă la nivel 

internațional. 

Scopul Protocolului este de a asigura cooperarea între cele două 

organisme de reglementare în domenii precum: analiza şi 

evaluarea securităţii nucleare şi a protecţiei radiologice, evaluări 

şi inspecţii, rapoarte privind incidentele cu semnificaţie pentru 

securitatea nucleară şi protecţia radiologică, experiența în 

exploatarea instalațiilor nucleare, managementul deşeurilor 

radioactive şi al combustibilului nuclear uzat, inclusiv transportul 

şi depozitarea în siguranţă, evidenţa şi controlul materialelor 

nucleare, măsurile de protecţie fizică a surselor radioactive, 

reglementări şi ghiduri privind securitatea nucleară, pregătirea și 

răspunsul în situații de urgență nucleară și radiologică, proiecte 

de comunicare specifice. Se preconizează ca activitatea de 

cooperarea prevăzută să se desfăşoare în principal prin asistenţă 



 
 

reciprocă, schimb de lectori, experţi, schimb de informaţii şi 

documente specifice de reglementare. 

Încheierea acestui instrument de cooperare este necesară având 

în vedere noile tendințe europene și internaționale în domeniul 

securității nucleare, fiind importantă pentru România în procesul 

de implementare a principalelor directive din domeniul nuclear, 

respectiv Directiva 2013/59/Euratom și Directiva 

2018/87/Euratom. Este necesară reglementarea cooperării între 

cele două instituții, întrucât experiența părții maghiare în ceea ce 

privește managementul deșeurilor radioactive, cu predilecție 

depozitarea definitivă și intermediară a acestora este de un real 

folos organismului de reglementare, din perspectiva 

implementării strategiei naționale pe termen mediu şi lung 

privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi 

a deşeurilor radioactive. 

Înființată în anul 1991, Autoritatea pentru Energie Atomică din 

Ungaria (HAEA) este o instituție a administrației publice 

centrale care funcționează în subordinea Guvernului și reprezintă 

autoritatea de reglementare în domeniul nuclear din Ungaria. 

Principalul rol al HAEA este de a se asigura că utilizarea energiei 

nucleare este realizată în scopuri pasnice și sigure pe întreg 

teritoriul Ungariei. De la înființare și până în prezent, HAEA a 

îndeplinit următoarele funcții: reglementarea, autorizarea și 

controlul instalațiilor nucleare, a depozitelor de deșeuri 

radioactive, securitatea și siguranța surselor și materialelor 

radioactive, evaluarea documentației de autorizare a 

solicitanților, verificarea respectării condițiilor de securitate și 

siguranță nucleară a containerelor de transport, verificarea 

respectării sistemului de garanții nucleare pentru materialele 

nucleare, , precum și suport tehnic pentru analize specifice, 

instruire și pregătire în caz de urgență nucleară.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, CNCAN este autoritatea de reglementare în domeniul 

nuclear din România aflată în subordinea Guvernului și în 

coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al 

Guvernului. Conform atribuțiilor stabilite prin lege, CNCAN 

exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control, emite 

reglementări cu caracter obligatoriu pentru toate entitățile care 

desfășoară activități în domeniul nuclear pe teritoriul României și 

cooperează cu instituţii similare din alte state. Întărirea cooperării 

internaţionale în aria sa de competenţă reprezintă pentru CNCAN 

un obiectiv esenţial pentru îmbunătăţirea continuă a nivelului de 

securitate nucleară aplicat pe plan naţional. În conformitate cu 

prevederile acestei legi, CNCAN este împuternicită să controleze 

aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale în vigoare în 

domeniul său de competență, și are atribuţii în negocierea şi 

încheierea de acorduri la nivel departamental în domeniul său de 



 
 

competenţă. 

2.3. 
Schimbări 

preconizate 

Prin acest Protocol, cele două organisme de reglementare se 

angajează să-și furnizeze reciproc informații care au legătură cu 

activitatea de reglementare, incluzând și informații referitoare la: 

- acte legislative, reglementări, autorizări, coduri de 

reglementare, standarde, criterii și ghiduri; 

- rapoarte tehnice și evaluări de securitate nucleară, incluzând 

și cele referitoare la securitatea radiologică;  

- schimb de experiență cu privire la activitățile de garanții 

nucleare; 

- aspecte de reglementare privind managementul deșeurilor 

radioactive 

- aspecte relevante din documentele specifice privind 

implementarea directivelor Uniunii Europene relevante pentru 

activitățile de reglementare, respectiv Directiva 

2011/70/Euratom și Directiva 2013/59/Euratom 

- notificarea rapidă în caz de evenimente importante, cum ar fi: 

incidente semnificative de operare și opriri ale reactoarelor 

impuse de autoritățile de reglementare în domeniul nuclear 

care prezintă interes imediat 

2.4. Alte informaţii 

Protocolul între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din 

Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare 

la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la 

Viena, la 28 septembrie 2022 a fost semnat în baza 

Memorandumului de negociere și semnare nr. 

415/CC/27.01.2022 aprobat de                    Prim-ministrul 

Guvernului României cu nr. 5/1831/9.03.2022. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

 

3.1. Descrierea generală 

a beneficiilor şi 

costurilor estimate 

ca urmare a intrării 

în vigoare a actului 

normativ 

Adoptarea acestui proiect legislativ este necesară pentru 

actualizarea cadrului legal necesar cooperării între cele două 

organisme de reglementare. 

 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale ale 

omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macroeconomic. 

3.4.1. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 
 

economiei şi asupra 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

3.4.2. Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra 

mediului 

înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva inovării 

şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva 

dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a 

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

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi 

venituri 

 

- în mii lei (RON) –  

Indicatori 
Anul 

curent 

Urmatorii patru 

ani 

Media pe 

cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

- - - - - - 

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 
- - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 
- - - - - - 

d) alte tipuri de venituri 

(se va menționa natura acestora) 
- - - - - - 

4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 



 
 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura acestora) 
- - - - - - 

4.3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 
- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 
- - - - - - 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 
- - - - - - 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de 

acte normative a căror adoptare atrage 

majorarea cheltuielilor bugetare, a 

următoarelor documente: 

- - - - - - 

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoţită de ipotezele şi 

metodologia de calcul utilizate; 

b) declaraţie conform căreia majorarea 

de cheltuială respectivă este compatibilă 

cu obiectivele şi priorităţile strategice 

specificate în strategia fiscal-bugetară, 

cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 

de cheltuieli prezentate în strategia 

fiscal-bugetară. 

- - - - - - 

4.8. Alte informații  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

5.1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ 

În vederea implementării eficiente a acestui proiect 

de act normativ, nu este necesar să fie elaborate alte 

acte normative. 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5.3. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia UE (în 

cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi 

de drept UE). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 
 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5.3.2. Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative ale 

UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

Prezentul proiect de act normativ nu conține 

prevederi care ar putea încălca hotărârile Curții 

Europene de Justiție a Uniunii Europene. 

 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

asumate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5.6. Alte informaţii - 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la 

elaborarea actelor normative 

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii 

publice, potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările 

ulterioare. 

6.2. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

6.3. Informaţii despre consultările 

organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

6.5. Informaţii privind avizarea de 

către:                            

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării                          

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei     

e) Curtea de Conturi              

 

 

Prezentul proiect de act normativ urmează a fi supus 

avizării Consiliului Legislativ la finalizarea 

procedurii de avizare, în conformitate cu prevederile 

legale în materie. 

6.6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 



 
 

 

7.1. 

Informarea societăţii civile cu 

privire la elaborarea proiectului de 

act normativ 

În elaborarea proiectului de act normativ a fost 

îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 

52/2003 privind transparență decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările 

ulterioare 

7.2. 

Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Prezentul proiect de act normativ a fost publicat pe 

pagina de internet a CNCAN şi a Secretariatul 

General al Guvernului, respectând prevederile 

legale în vigoare cu privire la transparenţa 

decizională şi accesul la informaţiile de interes 

public. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

8.1. 

Măsuri de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ  

Prezentul proiect de act normativ va fi pus în 

aplicare de către CNCAN, în calitate de autoritate 

publică centrală și nu implică înființarea unor noi 

structuri sau extinderea competențelor instituției. 

8.2. Alte informaţii     Nu este cazul. 

 

  



 
 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre  pentru aprobarea Protocolului 

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea 

pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la 

aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena, la 28 septembrie 2022, pe care 

îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

Cantemir Marian CIUREA – ERCĂU 

 

 

 

Secretarul General al Guvernului 

Marian NEACȘU 
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Ministrul Afacerilor Externe 

 

Bogdan Lucian AURESCU 

 

 

 

 

 

Ministrul Justiției 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 

 

 


