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ORDIN   Nr. 985/1726 din 12 iunie 2007 

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului 

economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de 

autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 

obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din 

uz 

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE 

              Nr. 985 din 12 iunie 2007 

              MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

              Nr. 1.726 din 12 iulie 2007 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 561 din 15 august 2007 

 

    În temeiul prevederilor art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului şi Dezvoltării Durabile, a Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, 

    având în vedere referatul de aprobare al Direcţiei generale sol, subsol, gestiune deşeuri, 

 

    ministrul mediului şi dezvoltării durabile şi ministrul economiei şi finanţelor emit 

următorul ordin: 

 

    ART. I 

    Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului 

nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor 

juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 

reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, se modifică după cum 

urmează: 

    - Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 3 

    (1) Se constituie Comisia de evaluare în vederea autorizării persoanelor juridice prevăzute 

la art. 1, cu următoarea componenţă: 

    a) un secretar de stat din Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - preşedinte; 

    b) preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - vicepreşedinte; 

    c) un reprezentant al Direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul 

Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - membru; 

    d) un reprezentant al Direcţiei de specialitate privind evaluarea impactului din cadrul 

Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - membru; 
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    e) un reprezentant al Direcţiei privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului - membru; 

    f) un reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi 

Finanţelor - membru; 

    g) un reprezentant al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - membru; 

    h) un reprezentant al Ministerului Transporturilor - membru; 

    i) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu - membru." 

    ART. II 

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

 

              p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile, 

                              Lucia Ana Varga, 

                              secretar de stat 

 

                  p. Ministrul economiei şi finanţelor, 

                              Viorel Palaşcă, 

                             secretar de stat 

 

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

 


