MINISTERUL MEDIULUI
$I SCHIMBARTLOR CLIMATICE
Nr. 6cD din $S^sk'Q*U

DEPARTAMENTUL PENTRU APE,
PADURI $r PTSCTcTILTIIR;.
Nr. 339- din /5-04'20/4

ORDIN

privind aprobarea componen{ei nominale a Comitetului ministerial pentru
situafii de urgenfl gi a Centrului operativ pentru situafii de urgen{i cu activitate
permanenti
Av6nd in vedere Referatul de apr,lbare al Direu[iei de Management al Riscului la
Inundalii qi al Siguranlei Barajeloi ff.',03?+ /SON/ /.4.,q!.'-4glL ,
in temeiul prevederilor art. 9 gi ale art. 15 din Ordonan{a de urgen{b a Guvernului nr.
2l/2004 privind Sistemul Na{ional de Management al Situatiilor de Urgen{d, aprobatd
cu modificdri gi completdri prin Legeanr. 15/2005, ale OUG nr. I/2014 privind unele
mdsuri in domeniul managementului situaliilor de urgen!6, precum qi pentru
modificarea qi completarea OUG w.2l/2004 - Sistemul Nalional de Management al
Situaliilor de Urgen!{
in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotdr6rea Guvernului nr. 48/2013 privind
orgarizarea gi funcJionarea Ministerului Mediului gi Schimbdrilor Climaticc gi pcntru
modificarea unor acte normative in domeniul mediului gi schimbdrilor climatice, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare qi ale art.6 alin. (5) ;i art. 11 din Hotdr6rea
Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea gi funclionareaDepartamentului pentru
Ape, Piduri gi PisciculturS, precum gi pentru modificarea gi completarea Hotdrdrii
Guvernului tu. 48/2013 privind organizarea Ministerului Mediului gi Schimbdrilor
Climatice gi pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului gi
schimbiri lor climatice

ministrul mediului qi schimbirilor climatice Ei ministrul delegat pentru ape'
piduri gi pisciculturi emtt prezentul
ORDIN:

Art.1. Se aprobi componenta nominall a Comitetului ministerial pentru situalii
de urgen!6 generate de inundafii, accidente la construcfii hidrotehnice, poluiri
accidentale ale cursurilor de apd qi incendii de pddure in fond forestier, ptevdzutd in
anexa nr. 1 la prezentul ordin.

pentru situalii
Art.2. Se aprob6 componenla nominalS a Comitetului ministerial
accidente industriale
de urgenld generate de poluari ale aerului qi solului in cazulunor
impacitransfrontier), prevdnfidin anexa w.2Iaprezentul ordin'
(inclusiv'."1"
",, aprobd componenta'nominald a Centrului operativ pentru situalii de
Art. 3. Se
ordin.
urgenja cu activitut" p"r-uttentd, prevazlrtdin anexa nr. 3 la prezentul
Art.3. Activitatea pennanerfra u Centrului operativ pentru situalii de urgenld este
Barajelor
asigurrtdde DirecJia de Management al Riscului la InundaJii 9i al Siguranlei
din cadrul Departamentului pentru Ape, Pdduri gi PisciculturS'
Ayt.4. Anexele llf. 1, 2 Ei 3 fac parte integrantd din prezentul ordin'
qi
Art.S. Cu data prezentuiui ordin, Ordinul ministrului delegat pcntru apc, pdduri
piscicultura nr. zsstzov pentru aprobarea componentei nominale a comitetului
ministeriat qi a Centrului operativ cu activitate permanentd pentru situalii de urgen{5,
igi inceteazd aplicabili tatea.
Art.6. Membrii Comitetului ministerial pentru situatii de urgenld 9i ai Centrului
operativ pentru situalii de urgen!6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art.7. prezentul ordin se comunich tuturor celor interesafi prin grija DirecJiei de
Management al Riscului la Inundafii gi al Sigurantei Barajelor.
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