
ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007 
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de 
gestionare a deseurilor 
 
EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007  
 
Data intrarii in vigoare: 25 Iulie 2007 
 
      În temeiul art. 8^5 şi al art. 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000  
privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001 , 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
  în baza art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007  privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, 
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale sol, subsol gestiune deşeuri 
nr. 2.467 din 6 iunie 2007, 
 
  ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
  Se aproba Metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a 
deşeurilor prevãzute la art. 8^5 şi la art. 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
78/2000  privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 
426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumita în continuare 
metodologie, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin. 
_________ 
  *) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis în 
afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzãri şi relaţii cu 
publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1. 
 
    ART. 2 
  Metodologia prevãzutã la art. 1 se revizuieste în funcţie de modificãrile legislative şi/sau 
de standardele şi de datele de referinta în domeniu. 
    ART. 3 
  Planurile regionale de gestionare a deşeurilor se revizuiesc o data la 5 ani sau ori de câte 
ori este necesar, pe baza raportului de monitorizare anual şi/sau a modificãrilor 
metodologiei prevãzute în anexa, conform art. 2. 
    ART. 4 
  Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor se elaboreazã şi se aproba în termen de 6 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. 
    ART. 5 
  Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor se revizuiesc în termen de 6 luni de la 
revizuirea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. 
    ART. 6 
  Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 



                Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile, 
                               Attila Korodi 
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  Nr. 951. 
                                    ---- 
 


