
NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1  
Titlul proiectului de act normativ 
Hotarare privind aprobarea Raportului de renegociere a Acordului de Investitii privind Proiectul Unitatilor 3 si 4 
CNE Cernavoda si modificarea condiţiilor pentru functionarea societăţii comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 
de la CNE Cernavodă, modificarea unor acte normative in legatura cu proiectul Unitatillor  3 si 4 CNE Cernavoda 
si reglementarea unor masuri necesare pentru realizarea proiectului  
Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Infiintarea S.C. EnergoNuclear S.A. (EN), societate a carei misiune este 
dezvoltarea proiectului de realizare a unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda 
(Proiectul), a fost facuta, in anul 2009, prin promovarea unei structuri de 
actionariat in care SNN urma sa detina o cota de participare de 51% din 
capitalul social, ceilalti investitori in proiect detinand participatii dupa cum 
urmeaza: RWE, GDF Suez, ENEL si CEZ cate 9,15% iar ArcelorMittal si 
Iberdrola cate 6,2%. Acordul de Investitii (AI), semnat de catre actionarii EN 
in luna decembrie 2008 (AI a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 
Partea I nr. 844 BIS din 16.12.2008), a angajat un buget de 30 milioane 
Euro, destinat sustinerii activitatilor si lucrarilor pre-proiect pentru o perioada 
de 18 luni de la infiintarea societatii, in ipoteza ca la finele perioadei 
actionarii vor avea informatiile necesare pentru a lua decizia definitiva de a 
trece la finantarea intregului proiect (estimat la 4 miliarde Euro). Perioada 
de pre-proiect a fost prevazuta sa se incheie la 24 septembrie 2010 (data la 
care expira termenul de validitate al AI), prin luarea, de catre actionarii EN,  
a deciziei definitive de a participa in realizarea si finalizarea Proiectului. 
Stadiul de realizare a activitatilor fazei de pre-proiect a indicat, in vara 
anului 2010, faptul ca data limita de 24 septembrie nu putea fi, in mod 
obiectiv, respectata din urmatoarele motive: intârzieri înregistrate faţă de 
graficul iniţial de atribuire a contractelor de servicii de consultanţă pentru EN 
(tehnică/inginerie si juridică), la momentul negocierii AI partile au facut o 
estimare mult prea optimista a unor termene procedurale (in principal, cele 
legate de procedura de selectare a contractorului la cheie al proiectului) si, 
nu in ultimul rand, o modificare esentiala in strategia de dezvoltare a 
proiectului, in sensul ca, la momentul actual, investitorii doresc ca luarea 
deciziei finale de a investi in proiect sa fie facuta numai dupa obtinerea unor 
informatii precise legate de fezabilitatea tehnica, economica si financiara a 
proiectului, precum si de valoarea contractului la cheie pentru finalizarea 
celor doua unitati, informatii fara de care investitorii straini au sustinut ca nu 
sunt in masura sa ia o decizie finala angajanta de a continua implicarea in 
proiect. In contextul de mai sus, au fost necesare masuri pentru asigurarea 
cadrului contractual destinat continuarii proiectului si dupa data de 24 
septembrie, fapt care s-a convenit sa se realizeze, in concret, prin 
renegocierea AI. Printr-un Memorandum al Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) din luna iulie 2010, avand ca 
tema “Renegocierea Acordului de Investii pentru Unitatile 3 si 4 de la CNE 
Cernavoda”, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta sa din 25 august 
2010, renegocierea AI pentru Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda si a 
autorizat MECMA de a intreprinde actiunile necesare renegocierii AI. In 
acest sens, pentru a putea renegocia aspectele esentiale ale AI, partile au 
convenit – prin Actul aditional nr. 1 la acesta – extinderea duratei de 
valabilitate a AI cu 3 luni, pana la finele anului 2010 (31 decembrie 2010), 
hotarare care, in ceea ce priveste actionarul reprezentand partea romana in 
proiect, SN Nuclearelectrica S.A. (SNN), a fost avizata de catre Consiliul de 
administratie al SNN si aprobata de AGA SNN, in baza unui mandat acordat 
de catre MECMA. In plus, tot in baza Memorandumului anterior referit, 
MECMA a numit, prin ordin al ministrului, Consiliul de Administratie al SNN 
a avizat si AGA SNN a aprobat, o Comisie de negociere si i-a stabilit 
mandatul. Pe perioada de valabilitate a Actului aditional nr. 1 la AI, in cursul 
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sedintelor de negociere din perioada septembrie - decembrie 2010, 
investitorii straini au formulat si inaintat catre SNN, sub forma unei pozitii 
comune, doua cerinte nenegociabile, si anume diminuarea cotei de 
participare a SNN la capitalul social al EN sub 50%, precum si vanzarea 
catre investitorii straini a unei parti din energia produsa de Unitatile 1 si 2 de 
la CNE Cernavoda, pana la punerea in functiune a Unitatilor 3 si 4, printr-un 
contract de preluare imediata/prealabila a energiei (early off take 
arrangement). Intrucat mandatul initial acordat Comisiei de negociere (in 
baza Memorandumului Guvernului anterior amintit) nu acoperea noile 
cerinte ale investitorilor straini, MECMA a prezentat Guvernului Romaniei, in 
sedinta acestuia din data de 8 decembrie 2010, un al doilea Memorandum 
referitor la renegocierea Acordului de Investitii pentru Unitatile 3 si 4 de la 
CNE Cernavoda. Prin acest nou Memorandum, aprobat de Guvernul 
Romaniei in respectiva sedinta de guvern din 8 decembrie 2010, MECMA a 
solicitat si Guvernul Romaniei a aprobat, in principal, scaderea cotei de 
participare a SNN in Proiect pana la nivelul de 40%, nivel la care s-a 
apreciat ca SNN poate fi in masura sa asigure participarea in proiect numai 
cu eforturi proprii, pornind de la premisa ca valoarea acestuia ar urma sa fie 
de 4 miliarde EURO. Demersurile in vederea obtinerii aprobarii Guvernului 
pentru acest al doilea Memorandum au presupus in mod obiectiv timp, 
generand o intarziere inerenta a procesului de renegociere. La inceputul 
lunii decembrie 2010, a devenit evident ca renegocierea AI nu se putea 
finaliza pana la termenul limita pana la care AI a fost prelungit prin Actul 
aditional nr. 1, respectiv pana la 31 decembrie 2010, in conditiile in care 
noile elemente esentiale ale AI ridicate de investitorii straini nu puteau fi 
convenite de parti in absenta mandatului suplimentar pe care Comisia de 
negociere a SNN trebuia sa-l obtina de la Guvernul Romaniei, respectiv 
AGA SNN. S-a conturat astfel o necesitate obiectiva de prelungire a duratei 
de valabilitate a AI, suplimentar, cu inca doua luni, asadar pana la sfarsitul 
lunii februarie 2011, interval considerat de catre parti a fi suficient pentru 
indeplinirea tuturor formalitatilor legate de finalizarea negocierilor AI revizuit 
si a procedurilor de aprobare a acestuia la nivelul fiecarui actionar. In 
aceeasi perioada de timp, mai precis la data de 16 decembrie 2010, CEZ si-
a exprimat intentia de a nu mai prelungi AI dupa data de 31 decembrie 
2010. Anterior acestei date, actionarul CEZ isi exprimase intentia (prin 
notificarea transmisa in data de 9 septembrie 2010) de a se retrage din 
proiect, invocand prevederile AI in vigoare, potrivit carora daca nu s-a atins 
Decizia Finala de Investitie pana la Data Limita (24 septembrie 2010), AI 
inceteaza de drept. In aceste conditii, potrivit Actului aditional nr. 1 la AI, 
daca pana la data de 15 decembrie 2010 niciunul dintre investitorii straini 
care ramaneau in proiect nu isi exprima intentia de a achizitiona cota CEZ si 
nici SNN nu isi exprima o astfel de intentie intre 15 si 30 decembrie, atunci 
AI urma sa inceteze automat la data de 31 decembrie 2010, societatea EN 
urmand a fi dizolvata si proiectul oprit. In aceasta perioada, investitorii 
straini nu si-au exprimat pana la data de 15 decembrie 2010 optiunea 
pentru achizitionarea actiunilor CEZ. Intr-o astfel de situatie, pentru a salva 
proiectul, a revenit SNN sarcina de a proceda la preluarea acestor actiuni, 
pana la data expirarii prelungirii AI, respectiv pana la 31 decembrie 2010, in 
conditiile in care era evident ca in ultimele doua saptamani ale anului 2010 
nu se puteau gasi, in mod obiectiv, terte parti interesate de preluarea 
acestor actiuni. Asadar, pentru a impiedica incetarea AI la sfarsitul anului 
2010, in conditiile in care CEZ nu mai accepta prelungirea cu inca doua luni 
a valabilitatii AI, singura solutie a fost aceea ca SNN sa preia, in mod 
provizoriu, pana la finalizarea renegocierii AI (care urma a fi prelungit, dupa 
cum deja s-a aratat mai sus, pana la 28 februarie 2011), actiunile CEZ, la 
valoarea nominala a acestora, ajungand, provizoriu, la un procent de 
60,15% din capitalul social al EN. Ca urmare, Guvernul Romaniei a aprobat, 
in sedinta sa din data de 28 decembrie 2010, la propunerea MECMA, un al 
treilea Memorandum privind renegocierea Acordului de Investitii pentru 
Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda. In esenta, prin acest nou 
Memorandum, Comisia SNN de renegociere a AI a fost mandatata sa 
intreprinda urmatoarele demersuri principale: sa convina cu actionarul CEZ, 
pana la finele anului 2010, preluarea provizorie a cotei de actiuni detinute 
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de acesta la capitalul social al EN, de 9,15%, la valoarea nominala a 
acestor actiuni, pentru a se evita incetarea AI (mentionam ca incheierea 
acestui contract de cesiune de actiuni intre SNN si CEZ s-a facut la data de 
30 decembrie 2010, avand la baza si o aprobare a AGA SNN din data de 24 
decembrie 2010, aprobare a carei intrare in vigoare a fost conditionata de 
aprobarea Memorandumului in sedinta de Guvern din 28 decembrie 2010), 
sa convina cu orice alt investitor strain care decide sa paraseasca proiectul 
pana la data de 28 februarie 2011 preluarea provizorie de catre SNN a 
actiunilor acestuia, sa convina cu investitorii straini ramasi in proiect la finele 
anului 2010, prin Actul Aditional nr. 2 la AI, extinderea duratei de valabilitate 
a AI cu inca doua luni, respectiv extinderea duratei de valabilitate a AI pana 
la data de 28 februarie 2011, sa negocieze si sa convina cu investitorii 
straini termenii si conditiile in care SNN urma sa instraineze o cota detinuta 
de ea de 20,15% din capitalul social al EN, astfel incat sa ajunga sa detina 
40% din capitalul social, devenind astfel actionar minoritar al EN, respectiv 
sa negocieze cu acestia dreptul SNN de a putea instraina aceasta cota, in 
eventualitatea in care niciunul dintre actionarii straini din proiect nu va dori 
sa o achizitioneze, catre terte parti, sa negocieze si sa convina cu 
investitorii straini includerea, in cuprinsul AI revizuit, a unor prevederi/clauze 
referitoare la obligatia de diligenta a SNN de a analiza cu investitorii straini 
care vor ramane in proiect, pana la finele anului 2011, oportunitatea, 
termenii si conditiile unor posibile aranjamente prealabile de preluare de 
energie pana la punerea in functiune a celor doua noi unitati (de tipul “early 
off-take”), in conditiii reciproc avantajoase, aranjamente care sa inceapa sa-
si produca efectele numai fata de acei investitori straini care vor ramane in 
proiect dupa momentul luarii deciziei finale de investire si al declansarii 
lucrarilor de constructie. In baza acestui nou Memorandum, intre SNN si 
investitorii ramasi in proiect (asadar, toti investitorii straini initiali, cu exceptia 
CEZ, ale carui actiuni au fost, dupa cum s-a subliniat mai sus, preluate de 
catre SNN) s-a convenit Actul Aditional nr. 2 la AI, document care a fost 
semnat tot la finele lunii decembrie 2010. Potrivit acestui Act Aditional nr. 2, 
intre 1 si 21 ianuarie investitorii straini care ar fi decis sa paraseasca 
proiectul trebuia sa notifice aceasta intentie, intre 22 ianuarie si 10 februarie 
investitorii straini care raman in proiect trebuia sa isi exprime dorinta de a 
achizitiona actiunile celor care parasesc proiectul sau, din contra, intentia 
de nu a achizitiona aceste actiuni, iar intre 11 si 28 februarie actiunile 
investitorilor care parasesc proiectul, neachizitionate de investitorii  care 
raman, vor fi oferite spre cumparare catre SNN si/sau terte parti. In 
eventualitatea in care, pana la data de 28 februarie 2011, SNN si/sau terte 
parti nu isi exprima dorinta de a cumpara toate actiunile investitorilor care 
parasesc proiectul si cel putin unul dintre investitorii straini nu mai 
semneaza Acordul revizuit de Investitii, acesta inceteaza (prin implinirea 
termenului de valabilitate) si EN va fi dizolvata. In temeiul Actului Aditional 
nr. 2 anterior referit, la data de 19 ianuarie 2011, inca trei investitori – GDF 
Suez, Iberdrola si RWE Power Romania – au notificat celorlalti actionari ai 
EnergoNuclear intentia lor de a parasi Proiectul. Pana la implinirea datei de 
21 ianuarie 2011, Enel si ArcelorMittal nu au exprimat intentia de a parasi 
proiectul, asadar s-a considerat ca, potrivit Actului aditional nr. 2 la AI, 
acestia doresc sa ramana in continuare in proiect, alaturi de SNN. In ceea 
ce priveste intentia acestora de a achizitiona actiunile investitorilor care si-
au notificat plecarea din proiect, dupa cum am mentionat mai sus, Enel si 
ArcelorMittal si-au prezentat pozitia oficiala pana la data de 10 februarie 
2011, respectiv faptul ca nu mai intentioneaza sa isi majoreze cota de 
participare in cadrul EN, prin achizitionarea de actiuni de la investitorii care 
doresc sa paraseasca proiectul. In fata acestei situatii, total neasteptate, 
Comisia de negociere a AI a analizat implicatiile, avantajele si 
dezavantajele celor doua variante de actiune disponibile pentru SNN la 
acest moment, respectiv Varianta 1 - Continuarea participarii SNN in cadrul 
EN prin preluarea unei cote de actiuni de pana la 24,5%, aferente 
participatiei cumulate a RWE Power Romania, GDF Suez si Iberdrola si 
Varianta 2 – Nepreluarea, de catre SNN, a cotei de pana la 24,5%, 
incetarea AI, dizolvarea EN si dezvoltarea Unitatilor 3 si 4 de catre SNN. In 
urma unor analize si discutii aprofundate, atat la nivelul Comisiei de 
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negociere, cat si al MECMA, s-a decis sa se propuna Guvernului Romaniei, 
printr-un nou Memorandum, aprobarea continuarii participarii SNN in cadrul 
EN, prin preluarea unei cote de actiuni de 24,5%, aferente participatiei 
cumulate a RWE Power Romania, GDF Suez si Iberdrola. Prin acest nou 
Memorandum, aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta sa din 23 februarie 
2011, a fost aprobata Strategia privind implicarea, in continuare, a SNN in 
Proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, constand in aprobarea 
continuarii participarii SNN in cadrul EN, prin preluarea unei cote de actiuni 
de pana la 24,5%, aferente participatiei cumulate a RWE Power Romania, 
GDF Suez si Iberdrola, si, totodata, imputernicirea MECMA sa mandateze 
conducerea executiva a SNN (inclusiv prin mandat acordat reprezentantilor 
statului in AGA SNN) sa intreprinda toate demersurile legale pentru ca SNN 
sa dobandeasca, in conditiile mentionate in AI, la valoarea nominala a 
actiunilor, prin contracte de vanzare-cumparare semnate cu cei trei 
investitori care parasesc Proiectul (RWE Power Romania, GDF Suez si 
Iberdrola), cota (cumulata) de capital social detinuta de acestia, de 24,5% 
din capitalul social al EN, actiunile astfel achizitionate urmand a fi achitate 
celor 3 investitori, la valoarea nominala, la data transferului dreptului de 
proprietate, in conditiile mentionate in AI. Contractele de vanzare-
cumparare de actiuni incheiate in aceste conditii urmeaza a fi semnate de 
conducerea executiva a SNN, semnarea acestor contracte fiind o 
preconditie absolut necesara pentru continuarea AI impreuna cu investitorii 
ramasi in proiect (AM si Enel). Revenind la primul Memorandum aprobat de 
Guvernul Romaniei, in sedinta din 25 august 2010, tot potrivit acestui 
Memorandum, la finalizarea renegocierii AI, Comisia de negociere va 
elabora un Raport care va fi supus aprobarii Guvernului si, totodata, 
MECMA va elabora un proiect de hotarare de guvern care sa transpuna 
rezultatele negocierilor, insusite de guvern, proiect care va fi supus 
aprobarii Guvernului. 

2. Schimbări preconizate Prin prezenta hotarare de guvern se intentioneaza urmatoarele: 
- sa se aprobe, de catre Guvernul Romaniei, Raportul privind renegocierea 
unor prevederi ale Acordului de Investitii in legatura cu Proiectul Unitatile 3 
si 4 CNE Cernavoda, incheiat de Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - 
S.A. cu investitorii selectaţi in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 
643/2007, si modificarea condiţiilor pentru functionarea societăţii comerciale 
care va realiza unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, precum si Acordul de 
Investitii Revizuit, documente prevăzute în anexa la prezenta hotărâre de 
guvern; 
- sa fie imputernicit MECMA sa ia toate masurile, in calitatea sa de 
reprezentant al actionarului majoritar al SNN, statul roman, masuri necesare 
in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile 
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea, la 
nivelul societatii, a rezultatelor renegocierii AI (Raportul), precum si a AI 
revizuit; 
- sa se aprobe, in acord cu rezultatele renegocierii AI, modificarea cadrului 
legislativ care reglementeaza proiectul Unitatile 3 si 4 de la CNE 
Cernavoda, respectiv Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1565 din 25 
noiembrie 2008 privind aprobarea raportului de negociere a conditiilor 
pentru infiintarea societatii comerciale care va realiza unitatile 3 si 4 de la 
CNE Cernavoda, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 643 din 20 iunie 2007 
privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea 
unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 437 din 30 aprilie 2002 
privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea si finalizarea 
lucrarilor privind unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda; 
- sa se stabileasca masurile de ordin legislativ necesare a fi promovate in 
vederea sprijinirii, de catre autoritatile statului roman, a procesului de 
finalizare a unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, in toate cazurile si 
situatiile in care o astfel de interventie a statului este absolut necesara in 
aceasta directie. 

3. Alte informaţii În acest sens, este necesară emiterea unei Hotărâri a Guvernului care să 
reglementeze cadrul juridic adecvat. 
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Secţiunea a 3-a  
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

3. Impactul social Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
4. Impactul asupra mediului Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
5. Alte informaţii Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
Secţiunea a 4-a  
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 
pe termen lung (pe 5 ani) 

mii lei
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

 2011 2012 2013 2014 2015  
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acestea: 

(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acestea: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 

(i) buget de stat 
(ii) bugete locale 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

6. Calcule detailiate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

7. Alte informaţii Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
Secţiunea a 5-a  
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Proiecte de acte normative 
suplimentare 

Act normativ cuprinzand reglementarea tuturor masurilor care cad in sarcina 
autoritatilor statului roman si care trebuie aduse la indeplinire de catre 
autoritatile si entitatile de stat in cel mai scurt timp cu putinta astfel incat sa 
sporeasca atractivitatea si fezabilitatea economica si tehnica a proiectului 
unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda iar graficul de ansamblu al proiectului 
sa poata fi dus la indeplinire, in termenele convenite de parti 

2. Compatibilitatea proiectului Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
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de act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie 
3. Decizii ale Curţii europene de 
Justiţie şi alte documente 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

4. Evaluarea conformităţii: Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
Denumire actului sau 
documentului comunitar, 
numărul, data adoptării şi data 
publicării 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

6. Alte informaţii Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 
Secţiunea a 6-a  
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea este 
legată de obiectul proiectului 
de act normativ 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

Secţiunea a 7-a  
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
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1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ va fi afisat pe pagina de web-internet a 
Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 

2. Informarea societăţii civile 
cu privire la un eventual impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

3. Alte informaţii Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

Secţiunea a 8-a  
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale 
şi /sau locale – înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituşiilor 
existente 

 

2. Alte informaţii Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, în baza articolului 108 din Constituţia României, republicată, s-a întocmit 
alaturatul Proiect de „Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Raportului de renegociere a Acordului de 
Investitii in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda si modificarea condiţiilor pentru functionarea 
societăţii comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, modificarea unor acte normative in 
legatura cu proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda si reglementarea unor masuri necesare pentru realizarea 
proiectului”, pe care, dacă sunteţi de acord, va rugam să-l aprobaţi. 
 
 
 

Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 
Ion Ariton 

 
 
 

Avizam favorabil, 
 
 
 
Ministrul Finantelor Publice       Ministrul Justiţiei  
Gheorghe Ialomitianu         Cătălin Predoiu 
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