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LEGE

privind adoptarea unor măsuri pentru protecţia mediului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l 196 din 30 
decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează:

1. La articolul 4, după litera s), se introduce o nouă literă, lit. t), cu 
următorul cuprins;
“t) monitorizarea permanentă a riscurilor legate de utilizarea şi 
reutilizarea apei, prin identificarea şi urmărirea deversării prin vidanjare a 
apelor uzate.”

2. La articolul 58, după litera g), se introduc două noi litere, lit. h) şi lit. 
i), cu următorul cuprins;
“h) în cazul deţinerii şi utilizării de autovidanje şi instalaţii de vidanjare a 
apelor uzate, să se doteze cu sisteme de urmărire satelitară de tip GPS şi 
de stocare a datelor privind manipularea apelor uzate, date la care să aibă 
acces în timp real autoritatea de mediu competentă; 
i) să păstreze timp de 6 luni istoricul datelor privind manipularea apelor 
uzate şi deversate prin vidanjare.”



3. La articolul 96 alineatul (3), punctul 15 se modifîcă şi va avea 
următorul cuprins:
“15. nerespectarea prevederilor art.4 lit.t) şi ale art.58 lit. h) şi lit. i).”

4. După articolul 96 se introduce un nou articol, art.96\ cu următorul 
cuprins:
“Art.96' - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 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, 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.
(2) în cazul săvârşirii contravenţiei prevăzută la alin.(l) se aplică pe lângă 
sancţiunea contravenţională principală şi sancţiunea contravenţională 
complementară a confiscării mijlocului de transport sau a instalaţiei 
destinat/ă sau folosit/ă la săvârşirea faptei.”

Art. II. - La articolul 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l2 din 24 ianuarie 1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după litera f‘) se 
introduce o nouă literă, lit. f^), cu următorul cuprins:

“f^) prin excepţie de la lit. f), în localităţile în care nu se poate realiza 
branşamentul la reţelele de canalizare, recepţia finală la terminarea 
lucrărilor de construire se poate 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.” .




