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AVIZ 

 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea 

concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit 

în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în 

administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 193/2018 pentru reglementarea 

principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la 

menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru 

fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la 

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 73/2021 privind unele 

măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de 

siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea 

privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 193/2018 pentru 

reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României 

referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei 

prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor 



de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă trimis cu adresa nr. PL-x 389 

din 27 septembrie  2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională sub nr. 4c-15/321 din 28.09.2021 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 

19 octombrie 2021.  

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Suprem de Apărare a 

Ţării.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, cu majoritate de voturi, a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege.  

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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