NR.
DENUMIREA ACTULUI LEGISLATIV / REGLEMENTARE
CRT.
LEGEA 107/1996 a apelor – modificata prin HG 948/1999, OUG 107/2002, L 404/2003, L
1. 310/2004, OUG 73/2005, L 112/2006, OUG 12/2007, OUG 130/2007, OUG 3/2010, L 146/2010,
OUG 64/2011, OUG 71/2011, L 283/2011, L 187/2012, OUG 69/2013, L 196/2015
ORDINUL 275/1997 privind Normele metodologice de instituire a regimului de supraveghere
2. speciala in caz de nerespectare a masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor inscrise in
autorizatia de gospodarire a apelor – modificat de O 2353/2010
O 278/1997 privind Metodologia cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a
3.
poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare
4. HG 472 / 2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa
ORDIN 325 / 2001 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor HG
5. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă - NTPA 012 şi pentru
modificarea O 242/1990
ORDIN 452/2001 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a
6. Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse agricole, modificat de O 1492/2010
ORDIN 325 / 2001 privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotararii
7. Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa - NTPA 012
si pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990
HG 100 / 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de
suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa
8.
de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila,
modif. de HG 662/2005, L 20/2006, HG 567/2006, O 479/2006, HG 210/2007
HG 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate, modif. de HG 352/2005, L 20/2006, HG 210/2007
NORMATIV NTPA-001 din 28 februarie 2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
9.
NORMATIV NTPA-002/2002 din 28 februarie 2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in
retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
NORME TEHNICE NTPA-011 din 28 februarie 2002 privind colectarea, epurarea si evacuarea
apelor uzate orasenesti
10. LEGE 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, republicata cu modificari, in 12.12.2011
HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care
11. necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole – modificata prin HG 563/2006,
HG 210/2007
HG 459/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate
12.
pentru îmbăiere, modif de HG 546/2008 modif de HG 389/2011
HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte 13.
modificata prin HG 467/2006, O 467/2006, HG 210/2007, HG 859/2007
O 501/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de
14.
poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane
O 1406/2003 pentru aprobarea metodologiei de evaluare rapida a riscului pentru mediu si sanatate
15.
umana
HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a
16. calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile,
modif prin OG 11/2010, HG 342/2013
HG 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor
17.
naturale utilizate pentru îmbăiere, modif de HG 836/2007, HG 546/2008 modif de HG 389/2011
ORDIN 44 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii apelor
18.
pentru substante prioritare/prioritar periculoase

19.

INSTRUCTIUNI din 10 iunie 2004 privind exploatarea apelor subterane si a zonelor de interfata
dintre apele dulci si cele sarate

20.

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

21.

ORDIN 1044 / 2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor
şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

HG nr. 1360/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului
de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
ORDIN 245/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din
listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare
matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din listele I şi II şi
al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice alge verzi, dafnia, peşti
ORDIN 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea
programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole
HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi
pierderilor de substanţe prioritar periculoase – modificata si completata de HG 783/2006, HG
210/2007, HG 1038/2010, HG 1038/2010 si de HG 707/2013
HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară şi hidrogeologică
HG 567 / 2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele
de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin HG 100/2002
ORDIN 479 / 2006 pentru aprobarea metodologiei si chestionarelor de raportare a datelor din
domeniul apelor
NORMATIVUL DE CONTINUT din 28 iunie 2006 al documentatiilor tehnice de fundamentare
necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
ORDIN 1729 / 2006 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru proiectarea
constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti - Partea a V-a: Prelucrarea
namolurilor", indicativ NP 118-06
Ordin 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in
vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa – abroga O 1146/2002
O 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor
de gospodarire a apelor
ORDIN 1387/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea,
modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi
din surse agricole
ORDIN 31/2006 privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de
Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR) (abroga O 35/2003), modif de HG 707/2013
O 1888 / 2007 privind aprobarea Listei cu substanţele organohalogenate şi metale grele, precum şi
a limitelor maxime admisibile pentru substanţele organohalogenate şi metale grele din apă şi din
substratul sedimentar
O 1215 /2008 privind aprobarea Normativului Tehnic pentru lucrări hidrotehnice NTLH-001 "Criterii
şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor
hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu
din domeniul apelor"
ORDIN 87 / 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea

38.
39.
40.
41.
42.
43.

resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele
care le însoţesc şi de gaze necombustibile, mofificat de Ordin 98/2008
ORDIN 1861 / 2008 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii
apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile
HG 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi
deteriorării, modificat de HG 449/2013 si HG 882/2013
O 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România – abroga O
137 / 2009
O 638 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în
conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
O 873/2012 pentru aprobarea procedurii de notificare dpdv al gospodaririi apelor
ORDIN 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de
fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a
apelor – abroga ORDIN 661/2006
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