
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind adoptarea unor masuri pentru protecfia mediului

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 195/2005 privind protecpa 

mediului, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1196 din 30 

decembrie 2005, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr.265/2006, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 4, dupa litera s), se introduce o noua litera, lit.t), cu 

urmatorul cuprins:
„t) monitorizarea permanenta a riscurilor legate de utilizarea §i 

reutilizarea apei, prin identificarea ^i urmarirea deversarii prin vidanjare a apelor 

uzate.”

2. La articolul 58, dupa litera g), se introduc doua noi litere, lit.h) $i 
lit.i), cu urmatorul cuprins:

,Ji) in cazul detinerii §i utilizarii de autovidanje §i instala^ii de vidanjare 

a apelor uzate, sa se doteze cu sisteme de urmarire satelitara de tip GPS de 

stocare a datelor privind manipularea apelor uzate, date la care sa aiba acces in 

timp real autoritatea de mediu competenta;
i) sa pastreze timp de 6 luni istoricul datelor privind manipularea apelor 

uzate §i deversate prin vidanjare.”
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3. La articolul 96 alineatul (3), punctui 15 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„15. nerespectarea prevederilor art.4 lit.t) §i ale art.58 lit.h) lit.i).”

4. Dupa articolu! 96 se introduce un nou articol, art.96\ cu urmatorul
cuprins:

„Art.96\- (1) Constituie contraventie §i se sanctioneaza cu amenda de 

ia 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, §i de la 50.000 lei la 100.000 lei, 
pentru persoane juridice, deversarea apelor uzate, substan^elor petroliere sau 

periculoase, apelor care contin substance periculoase, in apele de suprafa^a sau
subterane sau in alte spa^ii decat cele autorizate.

(2) in cazul savar§irii contraven^iei prevazuta la alin.(l) se 

aplica pe langa sancliunea contraven^ionala principala §i sancpunea 

contraven^ionala complementara a confiscarii mijlocului de transport sau a 

instala^iei destinat/a sau folosit/a la savar§irea faptei.”

Art.II.- La articolul 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construc^ii, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa litera ) se introduce o 

noua litera, lit.f^), cu urmatorul cuprins;

„f^) prin exceptie de la lit.f), in localita^ile in care nu se poate realiza 

bran^amentul la re^elele de canalizare, recep^ia fmala la terminarea lucrarilor de 

construire se poate realiza §i in baza unui contract de prestari servicii, valabil 
minimum 12 luni, incheiat de proprietarul construcfiei cu o societate autorizata 

pentru servicii de vidanjare a apelor uzate.”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

condi^iile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.
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