
 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 

 

 

ORDIN 

Nr. ........................... 

 

privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului                  

nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a 

Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Gestionarea Deșeurilor                              

nr. 139318/DGD/07.10.2021,  

 

În temeiul prevederilor: 

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

funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

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

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul: 

 

 

ORDIN 

 

ART. I 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii 

specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii 

extinse a producătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 



 

 

28 februarie 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

1. La art. 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

“(11) Conducătorul structurii cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, precum și 

funcționarii publici care fac parte din Comisia prevăzută la alin. (1), în cadrul procedurii 

de avizare anuală acordă puncte pe baza grilei prevăzută în Anexa nr. 3 din Procedura 

la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a 

organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului, cu modificările și completările ulterioare.” 

 

2. La art. 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Comisia decide avizarea anuală sau acordarea punctajului, după caz, pentru 

organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.” 

 

3. La art. 4, alineatele (6), (8), (10) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

“(6) Membrii titulari ai Comisiei, persoana mandatată prevăzută la alin. (8) și/sau 

persoanele desemnate, după caz, au obligația să transmită secretariatului Comisiei, 

înainte de ședință, pe suport hârtie, raportul realizat în urma analizării documentelor, 

care va cuprinde, dacă este cazul, și punctele acordate împreună cu justificarea 

care a stat la baza acordării acestora și/sau exprimarea votului, după caz, cu privire 

la acordarea licenței de operare, avizarea anuală și/sau retragerea dreptului de 

operare.” 

.......................................................................................................................................... 

“(8) În cazul în care președintele Comisiei nu poate participa la ședința acesteia, 

persoana mandatată de către acesta participă în locul președintelui Comisiei, susține în 

cadrul ședinței punctul de vedere transmis pe format hârtie sau electronic de către 

acesta, votează și/sau comunică punctele acordate, după caz, conform mandatului 

dat.” 

............................................................................................................................................ 



 

 

“(10) Persoana mandatată susține în cadrul ședinței punctul de vedere transmis pe 

format hârtie sau electronic de către membrul Comisiei, votează și/sau comunică 

punctele acordate, după caz, conform mandatului dat de către acesta.” 

............................................................................................................................................ 

“(13) Titularii prevăzuți la art. 2 alin. (1), mandatatul prevăzut la alin. (8), persoanele 

desemnate conform prevederilor alin. (91), precum și titularul mandatat de către un alt 

membru al Comisiei, după caz, sunt obligați să comunice punctele acordate și/sau 

să voteze cu da sau nu, după caz, și/sau sunt obligați să comunice punctele 

acordate și/sau să voteze cu da sau nu conform mandatului, după caz.” 

 

4.  La art. 4, după alineatul (13) se introduc doi noi alineatie, alin. (131) și (132) cu 

următorul cuprins: 

“(131) În cazul avizării anuale, pentru acordarea punctajului prevăzut la Cap. VI pct. 28 

și pct. 282 din Procedura la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului                     

nr. 1362/2018, cu modificările și completările ulterioare organizației licențiate care a 

depus documentele pentru avizarea anuală, Comisia aplică media aritmetică.  

 

(132) În cazul avizării anuale pentru acordarea punctajului, prevăzut la Cap. VI pct. 28 

din Procedura la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, titularii prevăzuți la art. 2 alin. (1) și/sau 

persoanele desemnate conform prevederilor alin. (91) acordă pentru conformarea 

parțială a organizației licențiate care a depus documentele pentru avizarea anuală și 

fracție din punctele prevăzute pentru fiecare obligație din Anexa nr. 3 din Procedura la 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

 

ART. II 

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

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

Barna TÁNCZOS   

 


