
LEGISLATIE DE MEDIU - CALITATEA APEI 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, 
modificată de Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE şi 2009/31/CE şi de Decizia 
2455/2001/CE  
 

Legea apelor nr.107/1996 modificata prin: HG 83/1997; HG 948/1999; L 192/2001; OUG 
107/2002; L 310/2004; L 112/2006; OUG 12/2007; OUG 130/2007; OUG 3/2010; OUG 
64/2011; OUG 71/2011; OUG 69/2013; L 187/2012; L 153/2014; L 196/2015; HG 570/2016; 
OUG 94/2016; OUG 78/2017 
 

Ordonanța de urgență nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 
107/1996 
Ordonanța de urgență nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 
107/1996 
 

Ordonanța nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind 
calitatea apei potabile 
 

Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului modificata prin 
următoarele acte: L nr. 104/2011 ; L nr. 43/2014 . 
 

OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile 
de interes public privind gospodărirea apelor 
 

HG nr.  210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului, modificata prin Legea 
nr.104/15.06.2011 
 

HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care 
trebuie să le îndeplinească apele de  suprafaţă utilizate pentru  potabilizare şi  a 
Normativului  privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor 
din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă,  modificat  de  HG  nr.  
662/2005  (MO  nr.  616/15.07.2005),  HG  nr.  567/2006  (MO  nr. 417/15.05.2006), 
completat de HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) 
 

OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind 
clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de 
apă 
HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii 
resurselor de apă 
 

Ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice 
de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de 
gospodărire a apelor 
OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor 
de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
Intocmit la 10.12.2017 
DG IRENA NICULITA 
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