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MINISTERUL MEDIULUI $I SCHIMB Amlon cLIMATIcE

ORDIN

Nr.2/4f ti" ll.lLzou
privind
pentru morlificarea art. 1 din ordinul ministrului mediului 9i pidurilor nr.3201/2012
qi
constituirea Comisiei de evaluare qi autorizare a organiza{iilor colective 9i de evaluare
aprobare a planului de operare pentru producitorii care igi indeplinesc in mod individual
obliga{iile privind gestionarea deqeurilor de baterii qi acumulatori
Generale Degeuri, Situri
Av6nd in vedere referatut de aprobare nr. 120827ICDT 125.112014 al Direcliei
Contaminate gi Substan{e Periculoase,

funclionarea
in temeiul art. 13 alin. (3) tlin HotirArea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea 9i
domeniul
Mediului Schimbdrilor Clirnatice qi pentru modificarea unor acte normative in
Ministerului

9i

rnerliului 9i schimb6rilor climatice, cu modific6rile $i complet6rile ulterioare,
ministrul me<iiului qi schimbirilor climatice emite prezentul,

ORDIN:

Art.

I

Articolul I din ordinul ministrului mediului

9i pddurilor nr. 320112012

privind constituirea comisiei de

ap|obare a planului de operale pentru
evaluare qi autorizare a organizaliilor colective 9i de evaluare 9i
degeurilor de baterii 9i
caro.igi indeplinesc in mod individual obliga{iile privind gestionarea

producdtorii

conlinut:
acumulatori. cu modificdrile ulterioare se modificd gi va avea urmdtorul
evaluare 9i alttorizare a organizaliilor colective
,.Art. I Se aproba cornponenla nominald a comisiei de
care igi indeplinesc in mod individual
gi de evaluare gi aprobare a planului de operare pentru producdtorii
dupd cum urmeazl:
obligaliile privind gestionarea deEeurilol de baterii 9i acumulatori'

a)Pregedinte:CosminDorinTEODORU_DirectorGeneral-DirecliaGeneralsDegeuri,Situri
ContaminateqiSubstanJePericuloase.MinisterulMediuluigiSchimbdrilorClimatice;

b)

Membri:

-

- consilier superior - Direclia Generali Deqeuri'
Climatice;
Substante Periculoase - Ministerul Mediului 9i Schimbirilor

Ion NAE-MU$ETOIU

-

Ovidiu BASCEANU

-

consilier superior

-

Direc{ia Politici Industriale

-

Ministerului

Economiei;

-

Mihaela OLARU

- $ef Serviciu - Direclia Degeuri gi Substanle Chimice Periculoase

- Agenlia

Nalionald pentru Protec!ia Mediului.

-

Art.

Tasian PARISCU

-

pentru Ploteclia V

ed ir rlu i.

consilier

juridic

Direclia Juridic6, Resurse Umane - Agenl;a NationalA

II

Direclia Generald Degeuri, Situri Contaminate qi Substanle Periculoase va comunica prezentul ordin
membrilor Comisei.

