MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE

ffi

W

ORDIN

Nr.

/4/3

toY "oQ .2014

pentru modificarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului 9i pidurilor
nr.118012012 privind constituirea Gomisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire,
avizare anuali, emitere 9i anulare a licenlei de operare a operatorilor economici in vederea
preluirii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a
degeurilor de ambalaje

Av6nd

in vedere Referatul de aprobare al

Substan{e Periculoase nr.

/ZO.1it

in temeiul prevederilor art.

din data

Directia Generald Degeuri, Situri Contaminate

dell

9i

.07 2014,

'13 alin. (3)

din HotdrArea Guvernului nr. 4812013 privind organizarea
9i funclionarea Ministerului Mediului gi Schimbirilor Climatice gi pentru modificarea unor acte
normative in domeniul mediului 9i schimbirilor climatice, cu modificdrile si completdrile ulterioare

ministrul mediului gi schimbdrilor climatice, emite prezentul

-

ORDIN:

Art. I
Articolul 1 alineatul 2 din Ordinul ministrului mediului gi pddurilor nr. 1180104.04.2012 privind
constituirea Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuald, emitere gi
anulare

a

licen{ei de operare

a operatorilor economici in vederea preluirii obligafiilor privind

realtzarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificdrile
ulterioare, se modificd 9i va avea urmatorul cuprins.

,,(2) Componenta nominald a Comisiei prevdzute Ia alin. (1) este:

a)

Pregedinte: Cosmin Dorin TEODORU

-

director general, Direclia Generald Degeuri, Situri

Contaminate gi Substanle Periculoase, Ministerul Mediului gi Schimbdrilor Climatice;

b)

Membri:

-

lonela Diana PETCU

-

director, Direcfia Gestionarea Deseurilor * Direclia

Generald Degeuri, Situri Contaminate gi Substan{e Periculoase, Ministerul Mediului
gi Schimbdrilor Climatice;

-

Brinduga Maria PETRoAIGA

-

director, Direcfia Degeuri

si

Substan{e chimice

Periculoase, Agentia Na{ionalS pentru Proteclia Mediului;

-

Rizvan CALVOCORESCU

-

consilier juridic, Directia Juridicd, Resurse Umane,

Agentia Nationald pentru Protectia Mediului;

-

Manuela CAZANA

-

consilier superior, Directia Politici lndustriale si Competitivitate,

Ministerul Economiei,

-

Antonia ANGHELESCU

-

consilier superior, Ministerul Dezvoltdrii Regionale si

Administratiei Publice.

a)

Observator:

Art.

Andrei TON/A

-

Administralia Fondului pentru Mediu."

II

Direclia GeneralS Degeuri, Situri Contaminate gi Substanle Periculoase va comunica prezentul
ordin membrilor Comisei.

