
                     ORDIN  Nr. 1274/2036/2020 din 19 iunie 2020 

privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor 

cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi 

criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a 

licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare 

pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea 

licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei 

de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice şi a art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al 

ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 

privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a 

organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru 

producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei 

de evaluare şi autorizare 

EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

             Nr. 1.274 din 19 iunie 2020 

             MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

             Nr. 2.036 din 8 iulie 2020 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 625 din 16 iulie 2020 

 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestionarea deşeurilor nr. 

130.016/DGD/21.05.2020, 

    în temeiul prevederilor: 

    - art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; 

    - art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul economiei, energiei şi 

mediului de afaceri emit prezentul ordin. 



 

    ART. I 

    Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-

ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 

1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de 

operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor 

colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc 

în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi 

componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 682 din 2 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
    "ART. 2 

    (1) Comisia de autorizare are următoarea componenţă: 

    a) conducătorul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul deşeurilor din 

cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - preşedinte, cu drept de vot; 

    b) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării 

deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de 

vot; 

    c) doi reprezentanţi cu atribuţii specifice din cadrul Ministerului Economiei, 

Energiei şi Mediului de Afaceri - membri, cu drept de vot; 

    d) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate, cu atribuţii în domeniul 

deşeurilor, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru cu drept 

de vot; 

    e) un reprezentant cu atribuţii în domeniul deşeurilor din cadrul Administraţiei 

Fondului pentru Mediu - membru fără drept de vot; 

    f) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate, cu atribuţii în domeniul 

deşeurilor, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - membru fără drept de vot; 

    g) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul juridic din 

cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru, cu drept de vot; 

    h) un reprezentant al direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul economico-

financiar din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru cu drept de 

vot. 

    (2) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcţiei de specialitate cu 

atribuţii în domeniul deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor." 

    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
    "ART. 3 

    La înnoirea mandatului sau pentru înlocuirea unui membru, instituţiile prevăzute la 

art. 2 alin. (1) lit. c) - f), precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului 



Mediului, Apelor şi Pădurilor menţionate la art. 2 alin. (1) lit. b), g) şi h) vor transmite 

secretariatului Comisiei persoanele desemnate pentru un nou mandat de 24 de luni cu 

cel puţin 14 zile calendaristice înainte de înlocuire/înnoire." 

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 4 

    Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte pe baza nominalizărilor primite din 

partea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) - f), precum şi din partea direcţiilor 

de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor menţionate la art. 

2 alin. (1) lit. b), g) şi h)." 

    ART. II 

    (1) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), g) şi h) din Ordinul ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu 

mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016, cu modificările ulterioare, vor transmite 

secretariatului Comisiei, la cerere, persoanele desemnate de conducătorul direcţiei 

respective şi aprobate de coordonatorii cu atribuţii în domeniu, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru un mandat de 24 de 

luni, cu posibilitatea înnoirii mandatului sau a înlocuirii persoanelor nominalizate. 

    (2) Instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) - f) din Ordinul ministrului mediului, 

apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi 

relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016, cu modificările ulterioare, vor 

transmite secretariatului Comisiei persoanele desemnate, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru un mandat de 24 de luni, cu 

posibilitatea înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate. 

    ART. III 

    Articolul 5 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, 

comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi 

criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare 

a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual 

obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi 

componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 5 

    (1) La înnoirea mandatului sau pentru înlocuirea unui membru, instituţiile prevăzute 

la art. 2 alin. (2) lit. b) - e) vor transmite secretariatului Comisiei persoanele desemnate 

pentru un nou mandat de 24 de luni cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de 

înlocuire/înnoire. 

    (2) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte pe baza nominalizărilor primite 

din partea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) - e)." 



    ART. IV 

    Instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) - e) din Ordinul ministrului mediului şi 

pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 

2.743/3.189/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor transmite 

secretariatului Comisiei persoanele desemnate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru un mandat de 24 de luni, cu posibilitatea 

înnoirii mandatului sau înlocuirii persoanelor nominalizate. 

    ART. V 

    (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.174/2016*) pentru aprobarea componenţei nominale 

a comisiei de autorizare a organizaţiilor colective, a producătorilor care îşi îndeplinesc 

în mod individual obligaţiile şi a reprezentanţilor autorizaţi, pentru gestionarea 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările ulterioare. 

    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor nr. 433/2016**) pentru constituirea Comisiei de evaluare 

şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare 

pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind 

gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările ulterioare. 

------------ 

    *) Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.174/2016 nu a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    **) Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 433/2016 nu a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    ART. VI 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                              p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, 

                              Mircea Fechet, 

                              secretar de stat 

 

                              Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, 

                              Virgil-Daniel Popescu 
 

                              --------------- 


