
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Ordin nr. 293 din 03/03/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 17/03/2010

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului
nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a

organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS)

    În temeiul art. 5 pct. II. 13 şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

    ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

   Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001
care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-
management şi audit (EMAS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81
în 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
   1.  La articolul  8 alineatul  (1),  literele d),  e),  f)  şi  j)  se modifică şi  vor  avea următorul
cuprins:
    "d) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru economie, comerţ şi mediul de
afaceri;
    e) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru transport şi infrastructură;
    f) un reprezentant al unui organism de certificare a sistemelor de management de
mediu;
    ..................................................................................................
    j) 3 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în
domeniul protecţiei mediului."
   2. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comisia de acreditare îndeplineşte funcţiile organismului naţional de acreditare a
verificatorilor de mediu şi de supraveghere a activităţii acestora şi este constituită din 17
membri cu experienţă în domeniul protecţiei mediului, sistemelor de management de
mediu şi al auditului de mediu, după cum urmează:
    a) 3 reprezentanţi din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
    b) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
    c) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu;
    d) 2 reprezentaţi ai autorităţii publice centrale pentru economie, comerţ şi mediul de
afaceri;
    e) un reprezentant al unui organism patronal al industriei româneşti;
    f) 2 reprezentanţi ai institutelor de cercetare relevante;
    g) 2 auditori de mediu cu experienţă în auditul sistemelor de management de mediu;
    h) un reprezentant al instituţiilor de învăţământ superior;
    i) 3 reprezentanţi, persoane fizice sau juridice, care au drept, potrivit legii, să
realizeze lucrările prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului



nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely

    Bucureşti, 3 martie 2010.
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