
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1761 din 25/10/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 02/11/2010 

pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor 
economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor 

anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 

 
 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestiune deşeuri şi substanţe 
periculoase nr. 88.243/DGDSP din 27 septembrie 2010,  
    în baza art. 4 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului 
economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 
1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a 
operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor 
anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  
 
   Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 
privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea 
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare 
a deşeurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 în 25 
mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "Art. 2. - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de evaluare şi autorizare a 
operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor 
anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje astfel:  
    - preşedinte: Iosif Nagy - preşedinte, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;  
    - vicepreşedinte: Ionuţ Georgescu - director al Direcţiei gestiune deşeuri şi substanţe 
periculoase, Ministerul Mediului şi Pădurilor;  
    - membri:  
    ▪ Simona Mihaela Ghiţă - şef serviciu, Ministerul Mediului şi Pădurilor;  
    ▪ Emanuel Momanu - consilier juridic, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;  
    ▪ Brînduşa Petroaica - director, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;  
    ▪ Adriana Amarandei - şef serviciu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;  
    ▪ Călin Constantin Istrăţoiu - director general adjunct, Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri;  
    ▪ Valentin Ciobotea - consilier superior, Ministerul Administraţiei şi Internelor;  
    ▪ Daniel Alexandru - director adjunct, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice."  
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely  

 
    Bucureşti, 25 octombrie 2010.  
    Nr. 1.761.  


