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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                      Bucureşti, 06.02.2002
                  Nr.23/15/2002

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2001 pentru completarea
articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind continuarea
realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala
Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe".

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele avize:
- Consiliul Legislativ;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

    PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                          István Antal                                          Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                         Bucureşti, 06.02.2001
                Nr.23/15/2002

RAPORT
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.191/2001 pentru completarea articolului 3 din Ordonanţa Guvernului
nr.126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului

de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe"

Cu adresa nr.720 din 28 ianuarie 2002, în conformitate cu

prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul

Permanent al Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii

cu dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2001 pentru completarea articolului

3 din Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2

din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x

700 Mwe".

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege sus-

menţionat, în şedinţa din data de 06.02.2002, având în vedere şi avizele

favorabile primite de la Consiliul Legislativ şi Comisia pentru buget, finanţe şi

bănci şi punctul de vedere favorabil al Guvernului şi au hotărât, cu unanimitate

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2001 pentru

completarea articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind

continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala
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Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe", cu amendamente prevăzute în

anexă.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca scop permiterea exportului

de apă grea, produsă suplimentar faţă de cantităţile aprobate anual pentru

Unitatea 1 şi 2, în perioada 2001-2004, la preţuri mai mici decât preţul pieţei,

stipulat în art.3 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.126/2000. Prin

amendamentele propuse de comisie se urmăreşte completarea ordonanţei cu

prevederea că necesarul de apă grea pentru punerea în funcţiune a Unităţii 2, să

fie asigurat.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

    PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                          István Antal                                          Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                                             Anexa

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2001 pentru completarea articolului

3 din Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii
"Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe"

Nr.
crt.

Text iniţial Text admis de comisie şi propus spre
adoptare Camerei Deputaţilor

Motivaţie

0 1 2 3
1. Titlul legii

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.191/2001 pentru completarea
articolului 3 din Ordonanţa Guvernului

nr.126/2000 privind continuarea realizării
Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii

"Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700
Mwe"

Nemodificat

2. Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.191/2001 pentru completarea
articolului 3 din Ordonanţa Guvernului
nr.126/2000     privind     continuarea      realizării

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.191/2001 pentru
completarea articolului 3 din Ordonanţa
Guvernului        nr. 126 / 2000        privind

Ordonanţa a suferit
modificări.
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0 1 2 3
Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii
"Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700
Mwe"

continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul
obiectivului de investiţii "Centrala
Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700
Mwe" cu următoarele modificări:

3. Titlul ordonanţei
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea articolului 3 din Ordonanţa
Guvernului nr.126/2000 privind continuarea
realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de

investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă
- 5 x 700 MWe"

Titlul ordonanţei
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea articolului 3 din
Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind
continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul

obiectivului de investiţii "Centrala
Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700

MW"

De regulă se foloseşte
unitatea pentru putere.

4. Articol unic: Articolul 3 din Ordonanţa
Guvernului nr.126/2000 privind continuarea
realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de
investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă
- 5x700 MWe", publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.430 din 2 septembrie 2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.335/2001, se completează cu un nou alineat,
având următorul cuprins:
"(4) În perioada 2001-2004, Regia Autonomă
pentru Activităţi Nucleare poate livra la export

Articol unic: Articolul 3 din Ordonanţa
Guvernului nr.126/2000 privind
continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul
obiectivului de investiţii "Centrala
Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700
MW", publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.430 din 2
septembrie 2000, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.335/2001, se
completează cu un nou alineat, având
următorul cuprins:

Idem punctul 3.
Asigurarea condiţiilor
normale de punere în
funcţiune a Unităţii nr.2.
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0 1 2 3
apă grea, la preţuri promoţionale." "(4) În perioada 2001-2004, Regia

Autonomă pentru Activităţi Nucleare poate
livra la export apă grea, la preţuri
promoţionale", cu condiţia ca la
momentul începerii probelor tehnologice
şi funcţionale a Unităţii 2 să fie asigurată
cantitatea de apă grea necesară.

                                            PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR,
                                              Istvan Antal                                                                   Aurelia Vasile

         RAPORTORI:

Dep. Ioan Bivolaru - PSD-SDU Dep. Aurelia Vasile - PSD-SDU
Dep. Cristian Buzea - PRM Dep. Marin Anton - PNL
Dep. Dumitru Chiriţă - PSD-SDU Dep. Radu Berceanu - PD
Dep. Aurel Daraban - PSD-SDU Dep. Istvan Erdei - UDMR
Dep. Mihail Fâcă - PSD-SDU Dep. Dumitru Palade - PRM
Dep. Ioan Miclea - PRM

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu


