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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea 

și controlul activităților nucleare 
PLx. 540/2017 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizată, spre avizare 
în pricedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, 
reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, PLx. 
540/2017, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 782 din 29/08/2017, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observaţii și propuneri de tehnică legislativă.  

Senatul României, în calitate de primă Cameră decizională, a adoptat proiectul 
de lege în ședința din data de 4 decembrie 2017. 

Comisia pentru Afaceri Europene a constatat incidența în materie a Directivei 
2013/59 Euroatom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la 
radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor incidente în materie, ca urmare a 
acestui nou act normativ, cuprinzător. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 martie 2018. 

Precizăm că în atribuțiile Comisiei pentru Afaceri Europene nu intră aprecierea 
conținutului normelor de drept substanțial prevăzute în propunere. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru Afaceri Europene a hotărât, în 
unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Roberta Alma ANASTASE 
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