
ORDIN nr. 1358 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Ordinului ministrului
transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea
Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul
aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020
În temeiul prevederilor art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor
acte normative,
ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului
naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-
2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 august 2011, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Direcţia transport aerian şi Direcţia generală management şi strategie din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia
Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic
Aerian - ROMATSA», Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, transportatorii aerieni români şi
administraţiile aeroportuare vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin."
2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,
Felix Stroe

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Graţiela Leocadia Gavrilescu

____
*)- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru
relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 20 noiembrie 2017
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