
ORDIN nr. 493 din 17 mai 2006 
privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in 
vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si 
reciclare a deseurilor de ambalaje 
 
EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2006  
 
Data intrarii in vigoare: 25 Mai 2006 
 
    
  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005  privind 
protecţia mediului, 
  având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 621/2005  privind gestionarea 
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, 
  în conformitate cu prevederile art. 1, 3 şi 4 din Ordinul ministrului mediului şi 
gospodãririi 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 preluãrii responsabilitãţii privind 
realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, 
  în baza Hotãrârii Guvernului nr. 408/2004  privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
 
  ministrul mediului şi gospodãririi apelor emite urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
  Se aproba componenta Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în 
vederea preluãrii responsabilitãţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi 
reciclare a deşeurilor de ambalaje, prevãzute la art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 
621/2005 . 
    ART. 2 
  Se aproba componenta nominalã a Comisiei de evaluare astfel: 
  - preşedinte: Constantin Popescu - secretar de stat 
  - Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor; 
  - vicepreşedinte: Ioan Gherhes - preşedinte - Agenţia Nationala pentru Protecţia 
Mediului; 
  - membri: 
  ● Elena Dumitru - director general - Direcţia generalã gestiune deşeuri şi substanţe 
chimice periculoase - Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor; 
  ● Elena Moldoveanu - consilier - Direcţia politici de mediu, protecţia atmosferei, 
schimbãri climatice - Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor; 
  ● Brandusa Petroaica - director - Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase - 
Agenţia Nationala pentru Protecţia Mediului; 
  ● Rodica Sperdea - şef Serviciu deşeuri şi substanţe chimice periculoase - Agenţia 
Nationala pentru Protecţia Mediului; 



  ● Calin Istratoiu - director - Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor - 
Ministerul Economiei şi Comerţului; 
  ● Alexandru Demetrescu - consilier - Direcţia generalã servicii de interes general şi 
parteneriat cu asociaţiile aleşilor locali - Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
  ● Ion Manea - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Publice de 
Gospodãrie Comunalã. 
    ART. 3 
  Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului va aduce la cunostinta membrilor comisiei menţionate la art. 1 
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 4 
  Comisia de evaluare va duce la îndeplinire obligaţiile ce îi revin din Ordinul ministrului 
mediului şi gospodãririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 privind aprobarea Procedurii şi 
criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluãrii responsabilitãţii 
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje. 
    ART. 5 
  Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                 Ministrul mediului şi gospodãririi apelor, 
                               Sulfina Barbu 
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