
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 

2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi 

acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor 

de Stat 
 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 Articol unic. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2001 

privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia 

Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, publicată în Monitorul 

Oficial a României, Partea I, nr.155 din 29 martie 2001, aprobată prin 

Legea nr.313/2001, se modifică şi se completează după cum urmează: 
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 1. Titlul va avea următorul cuprins: 

 “Ordonanţă de urgenţă privind producţia de apă grea în perioada 

2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea 

acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat” 
 

 2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul 

cuprins: 

       “Art. 11. – Se aprobă livrarea, în perioada 2004-2006, de către 

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare a unei cantităţi de 400 tone 

de apă grea şi acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor 

de Stat  a  acestei  cantităţi,  ca stoc de rezervă de stat, pentru punerea în 

funcţiune a Unităţii 2 - Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă şi pentru 

completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2 

de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.” 
 

 3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

 “Art. 2. – (1) Acumularea cantităţii de apă grea pe perioada      

2004-2006 de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat se face 

prin compensare cu obligaţiile datorate de Regia Autonomă pentru 

Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin către bugetul de stat şi către 

furnizorii de materii prime şi materiale, prestatorii de servicii şi 

executanţii de lucrări ai regiei, precum şi ale acestora faţă de bugetul de 

stat. 

 (2) În cazul în care furnizorii, prestatorii de servicii şi executanţii de 

lucrări ai Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare nu au obligaţii de 
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la bugetul de stat, se  compensează cu obligaţiile bugetare înregistrate 

de agenţii economici faţă de care furnizorii Regiei Autonome pentru 

Activităţi Nucleare au obligaţia de plată rezultate din relaţii 

contractuale. Compensarea obligaţiilor bugetare ale acestor agenţi 

economici se efectuează la nivelul obligaţiilor acestora faţă de bugetul 

de stat, fără a depăşi pentru cele cu reţinere la sursă, data scadentă de 

plată şi nu va depăşi cuantumul sumelor datorate de furnizori agenţilor 

economici. 

 (3) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă din facturile fiscale ale 

Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare va fi înregistrată în 

evidenţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat ca neexigibilă 

până la scoaterea din rezerva de stat a cantităţilor de apă grea acumulate 

în condiţiile legii. 
 

 4. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul 

cuprins: 

 “Art. 41. – (1) În scopul asigurării continuităţii fluxului tehnologic 

specific producţiei de apă grea, în perioada 2004-2006 acumularea 

acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat se va face 

în condiţiile legii. 

 (2) Plafonul maxim în limita căruia se va face compensarea în 

perioada 2004-2006 va fi aprobat pentru fiecare an prin hotărâre a 

Guvernului.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76   alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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