
1 
 

Legislație specifică pentru Directiva Cadru Apă  
Directiva 2000/60/CE care stabileşte cadrul comunitar de acțiune în domeniul politicii apelor, amendată de Directiva 2008/32/CE– 

transpusă total 
 

Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/ Implementarea (T/I) T/I 

Legea apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)  T 

Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificare Legii Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)  T 

Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 T 

O.U.G. nr. 3/2010 (MO nr. 114 din 19/02/2010 ) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 T 

Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 

T 

O.U.G. nr. 69/2013 (MO nr. 386/28.06.2013)  pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996  I 

Legea nr. 153/2014 (MO nr. 881/04.12.2014) pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996  I 

Legea nr. 196/2015 (MO nr. 522/14.07.2015) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 I 

Legea nr. 141/2018 (MO nr. 507/20.06.2018) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 

I 

Legea nr. 122/2020 (MO nr. 613/03.07.2020) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 I 

OUG 225/2020 (MO nr. 1331/13.12.2020) privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii I 

O.U.G. nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului  

T 

Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2007pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

H.G. nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.05.2011) pentru aprobarea Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic 
internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României 

I 

HG nr. 859/2016 (MO nr. 1004/14.12.2016) pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României 

I 

H.G. nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă I 

O.M. nr. 828/2019 (MO nr. 615/25.07.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de 
gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice 
supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 

I 

O.M. nr. 891/2019 (MO nr. 654/07.08.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare 
temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării 

I 

O.M .nr. 1258/2006 (MO nr. 17/10.01.2007) privind aprobarea Metodologiei și a Instrucțiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare I 
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Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/ Implementarea (T/I) T/I 

H.G. nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și 
hidrogeologică  

I 

H.G. nr. 622/2013 (MO nr. 542/28.08.2013) pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 

I 

O.M.  nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică I 

O.M. nr. 798/2005 (MO nr. 846/19.09.2005) privind aprobarea abonamentului –cadru de utilizare/exploatare, completat cu Ordin 1028/2009 -
pentru modificarea și completarea anexelor nr.1-5 la abonamentul –cadru de utilizare/exploatare și Ordin 1725/2010 – pentru modificarea și 
completarea anexelor nr.1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare 

I 

O.U.G. nr. 107/2002 (MO nr. 691/20.09.2002) privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" T/I 

DECIZIA nr. 14/2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2002 

T/I 

Legea nr. 400/2005 (MO nr. 19/10.01.2005) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

T/I 

O.M.  nr. 1.163 /2007 (MO nr. 550/13.08.2007) privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare 
a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor 

I 

O.M. nr. 1.028/2009 (MO nr. 578/19.08.2009) pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

I 

O.M. nr. 1.725/2010 (MO nr. 764/16.11.2010) pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

I 

H.G. nr. 1.202/2010 (MO nr. 826/10.12.2010) privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă I 

O.M. nr. 76/2006 (MO nr. 192/01.03.2006) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor 
de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare 
bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă 

I 

O.M. nr. 9/2006 (MO nr. 331/12.04.2006) pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele 
deficitare 

I 

 
 


