
 

 

MINISTERUL ECONOMIEI  SI COMERTULUI 
 

ORDIN Nr.398/29.06.2004 
 

Pentru aprobarea componentei Comisiei de recunoastere a organismelor competente 
care realizeaza evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor 

din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice  si a Regulamentului de 
Organizare si de Functionare al acesteia. 

 
 Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 497/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de 
functionarea a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii 
electromagnetice, in scopul aplicarii dispozitiilor Ordinului ministrului Economiei si 
Comertului nr. 140/2003 pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea si 
desemnarea organismelor competente care realizeaza evaluarea conformitatii cu 
principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitatii 
electromagnetice; 
 
 In temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr.738/2003 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Economiei si Comertului, a Hotararii Parlamentului Romaniei 
nr.16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului si al Decretului 
Presedintelui Romaniei nr.393/2003 privind revocarea din functie si numirea unor membri 
ai Guvernului,  
  Ministru de stat, ministrul economiei si comertului  emite urmatorul: 

ORDIN 
  
 Art.1 – Se infiinteaza Comisia de recunoastere a organismelor competente care 
realizeaza evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din 
punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, denumita in continuare  Comisia de 
recunoastere. Comisia de recunoastere  are urmatoarea componenta: 
 

•  MITU Aurel – presedinte 
•  BOCA Mihai – membru 
•  URSEA Lucian – membru 
•  GASPAR Elena – membru 
•  DUMITRESCU Viorel – membru  
 

Secretarul Comisiei de recunoastere  este dna ALEXANDRU Magdalena. 
 
      Art.2 -  Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Comisiei de 

recunoastere prevazut in anexa la prezentul ordin. 
 



 

 

 Art.3 - Directia Generala Politica Industriala, va duce la indeplinire prezentul Ordin. 
 
 Art.4 - Se abroga prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor  
nr.408/6.12.2001 privind nominalizarea Comisiei de evaluare pentru desemnarea 
organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie din punct 
de vedere al compatibilitatii electromagnetice a aparatelor electrice si electronice pentru a 
putea opera in domeniile stabilite de Ministerul  Industriei si Resurselor conform HG 
1032/2001 
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Anexa  
Regulament de Organizare si Functionare 

 al Comisiei de recunoastere  
 

1. Comisia de recunoastere este formata din cinci membri si un secretar. 
Presedintele Comisiei de recunoastere este directorul general adjunct 
al Directiei Generale Politica Industriala.  

2. Deciziile de acceptare sau respingere, a recunoasterii si desemnarii se 
iau de catre Comisia de recunoastere, cu majoritate simpla. 

3. Cererea de recunoastere si desemnare, insotita de documentele 
precizate in cap.C din anexa la  Ordinul nr.140/2003 pentru aprobarea 
unor masuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor 
competente care realizeaza evaluarea conformitatii cu principalele 
cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitatii 
electromagnetice se adreseaza Directiei Generale Politica industriala 
si se inregistreaza intr-un registru special de catre  secretarul Comisiei 
de desemnare. 

4. Comisia de recunoastere analizeaza documentele prezentate conform 
cap.C al Normelor, stabileste daca sunt indeplinite criteriile minime 
pentru emiterea CERTIFICATULUI DE RECUNOASTERE, asa cum 
sunt ele precizate in cap.B din anexa la Ordinul nr.140/2003  pentru 
aprobarea unor masuri privind recunoasterea si desemnarea 
organismelor competente care realizeaza evaluarea conformitatii cu 
principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al 
compatibilitatii electromagnetice. 

5. Rezultatul evaluarii si decizia Comisiei de recunoastere se 
consemneaza intr-un proces verbal de evaluare ce sta la baza emiterii 
CERTIFICATULUI DE RECUNOASTERE sau respingerii emiterii 
acestuia. 

6. Ordinul ministrului economiei si comertului privind aprobarea listei 
cuprinzand organismele competente care realizeaza evaluarea 
conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct 
de vedere al compatibilitatii electromagnetice se transmite pentru 
publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I in cel mult 45 de 
zile de la depunerea unei documentatii valabile de catre solicitant. 

7. In situatia in care solicitantul nu intruneste conditiile pentru 
recunoastere si desemnare, Comisia de recunoastere  va comunica 
acestuia in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de 
recunoastere si desemnare, decizia de respingere  si motivul 
respingerii.  
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