Formularul de transmitere a opiniilor persoanelor interesate asupra propunerilor
legislative aflate in consultare publica
Titlul propunerii legislative
Proiect de lege pentru completarea art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Numărul de înregistrare
Nr. iesire ROMATOM 8/22.06.2015

Nume şi prenume solicitant (persoana care face observaţii şi propuneri)
Dr. Ioan Rotaru, Presedinte, Asociatia Forumul Atomic Roman - ROMATOM, tm. 0726 444 759, nelu.rotaru@elcomex.ro

Adresa/ sediul
Asociatia Forumul Atomic Roman - ROMATOM, Str. Vasile Lascar nr. 5-7, et. 1, camera 33, Bucuresti, Sector 2, 020491

Date de contact( adresa poştală, nr. de tel, nr. fax, e-mail)
Str. Vasile Lascar nr. 5-7, et. 1, camera 33, Bucuresti, Sector 2, 020491; nelu.rotaru@elcomex.ro; teodor.chirica@energonuclear.ro

Comentarii, sugestii, propuneri, recomandări
Forumul Atomic Roman (ROMATOM), membru al Forumului Atomic European, este asociatia reprezentativa a industriei
nucleare din Romania, infintata din anul 2001, cuprinzand 35 membri, persoane juridice, companii din industria nucleara
nationala, cu experienta in programul nuclear romanesc, avand contributii la realizarea Unitatilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda,
precum si organizații de cercetare, cu rezultate recunoscute pe plan mondial in domenul fizicii atomice si energiei nucleare.
In urma consultarii propunerii legislative inregistrata la Senat cu nr. B232/2015 si a expunerii de motive asociate, cu privire la
completarea art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2015 privind protectia mediului, va aducem la cunostinta
punctul de vedere al industriei nucleare din Romania (anexat - scr. ROMATOM nr. 8/22.06.2015) din care sintetizam
urmatoarele:
In analiza noastra consideram ca mentinerea referirii la ”deseurile radioactive” din textul propus pentru completarea art. 32 al
OUG 195/2005 poate afecta semnificativ o serie de activitati curente de gestionare si depozitare intermediara a deseurilor
radioactive care se desfasoara la CNE Cernavoda, la ICN Pitesti-Mioveni si la IIFIN-HH Magurele - Bucuresti, precum si
finalizarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda.
De asemenea, interdictia referitoare la „deseurile radioactive” poate afecta in egala masura si viitoarele instalatii de
depozitare finala a deseurilor radioactive, aflate in diferite faze de studii si analize.
In concluzie, Romatom, avand sustinerea Asociatiei Romane „Energia Nucleara” (AREN), asociatie profesionala membra a
Societatii Nucleare Europene, infiintata in anul 1990, numarand cca 200 de specialisti de inalta calificare din sectorul nuclear
romanesc, apreciaza ca necesara reconsiderarea propunerii legislative, prin eliminarea termenilor “si/sau radioactive” din
textul propunerii pentru completarea art. 32 a din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si reconsiderarea acestuia dupa
cum urmeaza:
“(31 ) “Este interzisa construirea instalatiilor pentru valorificarea si eliminarea deseurilor periculoase la o distanta mai mica de
20 de Km fata de linia de tarm a Marii Negre, fata de ariile protejate si fata de localitati urbane”
Anexa: Scrisoarea ROMATOM nr. 8/22.06.2015

Data
25/06/2015

* Formularul se completează şi se transmite la următorul nr. de fax: 021 315 89 42 sau la
adresa: Senatul Romaniei, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti

