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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

Bucureşti, 24.11.2015 
                    Nr.4c-3/337/2015 

P.L.x 777/2015 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,  transmis cu adresa nr. 

P.L.x 777 din 4 noiembrie  2015, înregistrată sub nr.4c-3/337 din 6 noiembrie 2015. 

  În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera 

decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

 

        

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
                                                                            Bucureşti, 24.05.2015 

                                                                                                Nr.4c-3/337/2015 
 

 
 
 

R A P O R T     
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 

privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 
activităţilor nucleare 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură 
de urgenţă în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.35 din Legea 
nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 
activităţilor nucleare, transmis cu adresa nr.P.L.x777 din 4 noiembrie  2015, 
înregistrată sub nr.4c-3/337 din 6 noiembrie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.111/1996 în 
sensul creării cadrului legal care să-i permită Comisiei Naţionale pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare să-şi achite obligaţiile financiare la organismele şi organizaţiile 
internaţionale cu care cooperează în domeniul său de competenţă. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul 
nr.1093/13.10.2015,  cu observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiatori.                          
 Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 2.11.2015.            
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege,   
aviz transmis cu adresa nr. 4c-11/1399 /10.11.2015.  
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil 
proiectul de lege, aviz transmis cu adresa nr. 4c-12/335 /10.11.2015. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de Lege pentru completarea 
art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, în şedinţa din data de 24.11.2015.         

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi 
membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat invitaţi: din partea Comisiei Naţionale pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare –  Dl. Petre Gabril – Preşedinte. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor, Raportul de adoptare asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,în forma aprobată de 
Senat. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1)  din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizională pentru acest proiect de lege. 
                                     
 
 
 
 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
                                 

                         Iulian Iancu                                    Radu Bogdan Ţîmpău 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar, 
Dr. Fiz. Maria Cristina Bălănescu  
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