
EXPUNERE DE MOTIVE

Modificările propuse la art. I rezultă din propunerile formulate în anul 
2018 de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene privind cerinţele 
minime pentru reutilizarea apei; ^^alimentarea cu apă recuperată pentru utilizări 
specifice ar trebui să fie permisă numai pe baza unei autorizaţii acordate de 
autorităţile competente ale statelor membre. Pentru a asigura o abordare 
armonizată la nivelul Uniunii, trasabilitatea şi transparenţa, normele de fond 
privind această autorizaţie ar trebui stabilite la nivelul Uniunii. Cu toate 
acestea, detaliile procedurilor de acordare a autorizaţiilor ar trebui stabilite de 
statele membre, ale căror autorităţi competente sunt responsabile de evaluarea 
riscurilor legate de reutilizarea apei. Acestea ar trebui să poată aplica 
procedurile existente de acordare a autorizaţiilor, care ar trebui adaptate 
pentru a ţine seama de cerinţele introduse'\

Astfel, pentru a preîntâmpina deversarea apelor uzate în ape subterane, 
supraterane sau în alte spaţii care prejudiciază calitatea apelor/mediului -

propunem ca, prin completareafenomen larg răspândit în România 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, operatorii economici care furnizează servicii de vidanjare să se 
doteze cu sisteme de urmărire satelitară de tip GPS, astfel încât autoritatea de 
mediu competentă să poată realiza în timp real trasabilitatea deplasării şi 
deversării apelor uzate. Operatorii economici care prestează servicii de 
vidanjare se vor conforma noii obligaţii, cu ocazia autorizării/reautorizării de 
mediu. De asemenea, operatorii vor fi obligaţi să păstreze pentru minimum 6 
luni istoricul datelor privind manipularea apelor uzate şi deversate prin 
vidanjare.

în vederea asigurării conformării la noile prevederi, iniţiativa legislativă 

introduce sancţiunea contravenţională - amenda de la de la 50.000 lei la 
100.000 lei pentru persoane juridice pentru nerespectarea obligaţiei de asigurare 
a trasabilităţii şi de menţinere a istoricului datelor de tip GPS.

De asemenea, pentru deversarea apelor uzate, substanţelor petroliere sau 
periculoase, apelor care conţin substanţe periculoase, în apele de suprafaţă sau 
subterane sau în alte spaţii decât cele autorizate se propune pe lângă sancţiunea 
principală - amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, şi de la 
50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice 
complementară - confiscarea mijlocului de transport sau a instalaţiei destinat/ă 
sau folosit/ă la săvârşirea faptei.

şi o sancţiune



Modificările aduse în anul 2020 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii impun, printre altele, la art. 22 lit. f) şi următoarele "'efectuarea 
recepţiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în 
autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor 
branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de 
locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de 
acces". Deşi această prevedere este una extrem de utilă pentru protecţia 
mediului şi creşterea calităţii vieţii, legiuitorul a pierdut din vedere faptul că în 
foarte multe localităţi din România nu sunt dezvoltate reţele de canalizare, ceea 
ce practic blochează recepţia finală a lucrărilor de construire. Pentru acest motiv 
şi, mai ales, pentru o mai bună protecţie a apei, propunem ca în localităţile unde 
nu există încă reţele de canalizare, recepţia finală la terminarea lucrărilor de 
construire să se poată realiza şi în baza unui contract de prestări servicii, valabil 
minimum 12 luni, încheiat de proprietarul construcţiei cu o societate autorizată 
pentru servicii de vidanjare a apelor uzate.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, propunem spre 
dezbatere şi adoptare prezenta propunere legislativă.

Iniţiatori:

Nicolet AULIUC - Senator PNL
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Tabel cu co-iniţiatorii propunerii legislative - LEGE privind adoptarea unor măsuri 
pentru protecţia mediului
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