
HOTĂRÂRE nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare
a deşeurilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (3) şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Planul naţional de gestionare a deşeurilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2
Planul naţional de gestionare a deşeurilor conţine şi Programul naţional de prevenire a generării deşeurilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei
naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.
-****-
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Petre Daea
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p. Ministrul educaţiei naţionale,
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secretar de stat

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
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secretar de stat
Ministrul turismului,
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_______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru
relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
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