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privind constituirea Comisiei de evaluare 9i autorizare a organizaliilor colective Si de

evaluare 9i aprobare a planului de operare pentru producdtorii care igi indeplinesc in

mod individual obligatiile privind gestionarea degeurilor de baterii 9i acumulatori

Avand in vedere art. 5 din Ordinul ministrului mediului 9i pddurilor nr. 2743121.11.2011 gi al

ministrului economiei, come(ului $i mediului de afaceri ff. 3189112.12.2011 pentu

aprobarea Procedurii gi criteriilor de evaluare gi autorizare a organizaliilor colective gi de

evaluare gi aprobare a planului de operare pentru producatorii care igi indeplinesc in mod

individual obligatiile privind gestionarea des,eurilor de baterii 9i acumulaiori, precum gi

componenta 9i atributiile comisiei de autorizare;

in temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotirarea Guvernului nr. 1635/2009 privind

organizarea qi functionarea Ministerului Mediului 9i Pddurilor, cu modificdrile gi completarile

ulterioare,

ministrul mediului gi pedurilor emite urmatorul

ORDIN:

Art. 1 Se aprob; componenta nominald a Comisiei de evaluare gi autorizare a organizatiilor

colective gi de evaluare Si aprobare a planului de operare pentru producetorij care i9i

indeplinesc in mod individual obligaliile privind gestionarea degeurilor de baterii gi

acumulatori, dupd cum urmeazd:

a) Pregedinte: lonul GEORGESCU - director - Directia Gestiune Degeuri gi Substante

Periculoase - l\ilinisterul Mediului 9i PAdurilor;

b) Membri:



- Calin Constantin ISTRATOIU - director - Directia Politici lndustriale - Ministerului

Economiei, Comerlului gi Mediului de Afaceri;

- lon NAE-N/U$ETOIU - consilier - Directia Gestiune Degeuri gi Substante Periculoase -

Ministerul l\.4ediului gi Pddurilor;

- Sabina IRIMESCU - consilier - Directia Degeuri $i Substante Chimice Periculoase, Sol

9i Subsol - Agentia Nalionald pentru Protectia l\ilediului.

- Cristian ALEXE- consilier - Biroului juridic, contencios administrativ gi corp control -

Agenlia Nationald pentru Protectia Mediului.

Art. 2 Comisia de evaluare prevdzute la art. 1 va duce Ia indeplinire obligatiile ce ii revin

potrivit Ordinului ministrului mediului gi pddurilor gi al ministrului economiei, come(ului gi

mediului de afaceri nr. nr. 2743/3189112.12.2011 pentru aprobarea Procedurii gi criteriilor de

evaluare gi autorizare a organizatiilor colective gi de evaluare gi aprobare a planului de

operare pentru producdtorii care igi indeplinesc in mod individual obligatiile privind

gestionarea deseurilor de baterii gi acumulatori, precum gi componenta gi atributiile comisiei

de autorizare.

Art. 3 Agentia Nationala pentru Protectia lvlediului va aduce la cunogtinta membrilor comisiei

mentionati la art. '1, prevederile prezentului ordin.
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