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Nr. 
crt 

Denumirea Temeiul legal Ordinul 
prefectului 

de 
constituire 

Structura Date 
privind 

şedinţele 
de lucru 

Rezultatele relevante ale activităţii structurii 

 Comisia pentru 
Protecția 
Mediului și 
Ecologie  

ORDINul nr. 140 din 
30 octombrie 2015 
privind organizarea, 
coordonarea şi 
controlul activităţii de 
protecţie a mediului în 
unităţile Ministerului 
Afacerilor Interne, 
 

- În 
curs 

o șeful Comisiei –
Subprefectul  
o un reprezentant 
din Structura 
financiară și 
administrativă  
o un reprezentant 
din Structura de 
comunicaţii şi 
informatică 
o Serviciul 
monitorizarea serv. 
pb. deconcentrate 
o SPCRPCIV 
o SPCEEPS 
o Corp control 
o Consilier juridic 
o Responsabilul de 
mediu 
o  

Conf. 
necesităților 

    a) sprijină permanent activitatea conducătorului unităţii în 
domeniul protecţiei mediului; 
    b) informează şi propune conducătorului unităţii măsurile pentru 
îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu; 
    c) participă la investigarea avariilor, incidentelor sau poluărilor 
accidentale, produse de structura proprie în incinta sa sau în zona de 
competenţă, dacă este cazul; 
    d) colaborează cu membrii comisiei mixte constituite, potrivit legii, 
în cazul unui accident major de mediu în care este implicată unitatea; 
    e) colaborează cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori 
instituţiile publice locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei 
mediului pentru desfăşurarea de acţiuni comune; 
    f) analizează şi face propuneri privind Planul anual de acţiune în 
domeniul protecţiei mediului; 
    g) urmăreşte realizarea Planului anual de acţiune în domeniul 
protecţiei mediului, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării 
prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al 
îmbunătăţirii factorilor de mediu; 
    h) analizează, luând în considerare consecinţele asupra mediului, 
oportunitatea introducerii de noi tehnologii sau echipamente; 
    i) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin 
inspectorului/responsabilului de mediu; 
    j) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările 
legale privind protecţia mediului, precum şi măsurile dispuse de 
inspectorul de mediu de la eşalonul superior; 
    k) analizează cauzele producerii avariilor, incidentelor sau 
poluărilor accidentale şi poate propune măsuri tehnice în completarea 
măsurilor dispuse în urma cercetării; 
    l) avizează Programul pentru conformare întocmit la nivelul 
unităţii; 
    m) dezbate raportul scris, prezentat Comisiei de către 
inspectorul/responsabilul de mediu cel puţin o dată pe an, cu privire la 
acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul 
încheiat, precum şi propunerile pentru Planul anual de acţiune în 
domeniul protecţiei mediului. 
 



 
  
 


