
OM_979_2006 
 Page 1 
 

ORDIN   Nr. 979 din 18 septembrie 2006 

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 

pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi 

valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz 

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 26 septembrie 2006 

 

    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Anexa "Componenţa nominală a Comisiei de evaluare şi autorizare" la Ordinul ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare şi 

autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 

obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din 

uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 august 2006, se modifică 

după cum urmează: 

 

    "ANEXA 1 

 

                          COMPONENŢA NOMINALĂ 

                 a Comisiei de evaluare şi autorizare 

 

    - Preşedinte: Attila Korodi, secretar de stat - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 

    - Vicepreşedinte: Ioan Ghergheş - preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 

    - Membri: 

    - Elena Dumitru, director - Direcţia generală gestiune deşeuri şi substanţe chimice 

periculoase - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 

    - Adriana Stoica, consilier - Direcţia generală evaluare impact, controlul poluării - 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 

    - Rodica Sperdea, şef Serviciu deşeuri - Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase - 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

    - Vasile Surghie, consilier - Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor - Ministerul 

Economiei şi Comerţului 
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    - Daniel Biro, şef Serviciu - Direcţia de investigare a fraudelor - Ministerul Administraţiei 

şi Internelor 

    - Marian Benchescu: Compartimentul integrare europeană şi reglementări - Registrul Auto Român 

- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

    - Florica Corobea, comisar - Direcţia de control al protecţiei mediului - Comisariatul 

General al Gărzii de Mediu." 

    ART. 2 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, 

                               Sulfina Barbu 

 

                              --------------- 


