
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul 

bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

ART. I 

Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

667 din 25 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. Art. 3 lit. t) se abrogă; 

 

2. Art. 7 alin. (5) se se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi acumulatori portabili se utilizează metoda 

comună de calcul prevăzută în Decizia Comisiei din 29 septembrie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei 

metode comune de calculare a vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către 

utilizatorii finali”; 

 

3. Art. 7
1
 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„7
1 

Procedura de înregistrare a organizaţiilor colective şi a producătorilor care îşi îndeplinesc 

în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori se 

aprobă prin ordin al ministrului mediului.” 



Art. II – La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. I pct. 3 se abrogă Ordinul 

comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și mediului 

de afaceri nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de 

evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de 

operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind 

gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei 

de evaluare şi autorizare, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. III – Ordinul prevăzut de art. I pct. 3 va fi aprobat în termen de 120 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

 

Art. IV – (1) Licențele de operare emise organizațiilor colective și planurile de operare 

aprobate producătorilor care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea 

deşeurilor de baterii şi acumulatori în baza prevederilor Ordinul comun al ministrului 

mediului și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 

2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi 

autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru 

producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor 

de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi 

autorizare, cu modificările și completările ulterioare, își încetează valabilitatea la 120 de zile 

de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. I pct. 3. 

(2) Solicitările de acordare a licențelor de operare ale organizațiilor colective și de aprobare a 

planurilor de operare ale producătorilor care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile 

privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori aflate în curs de soluționare la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluționează potrivit ordinului prevăzut la art. I pct. 

3. 

PRIM – MINISTRU 

SORIN MIHAI GRINDEANU 


