
Parlamentul României

Camera Deputaţilor Senat

Lege

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 244 din 08 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 87, după punctul 67), se introduc trei noi puncte, punctele 68), 69) 
şi 70), cu următorul cuprins:

"68) nemontarea de panouri de avertizare, neinstalarea de sisteme de avertizare-alarmare, 
precum şi ncimprejmuirea zonei lucrărilor prevăzute de art. 48, alin. (1) din lege de către 
persoanele fizice şi/sau juridice care efectuează respectivele lucrări;

69) nesupravegherea permanentă, prin mijloace audio-video şi/sau pază, a lucrărilor prevăzute 
de art. 48, alin. (1) din lege de către proprietarii, administratorii sau beneficiarii acestora;

70) nesemnalizarea corespunzătoare afaptidui că există riscul modificării adâncimii apei în 
timpul şi ulterior lucrărilor prevăzute de art. 48, alin. (1) din lege de către persoanele fizice 
şi/sau juridice care efectuează respectivele lucrări.

2. La articolul 4, alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

"(1) Contravenţiile prevăzute la art. 87, săvârşite de persoanele fizice şi juridice, se 
sancţionează după cum urmează:

b) cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 20.000 
lei la 25.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 1), 4), 7), 20), 24), 27), 
29), 32), 32), 39), 42), 43), 52), 55), 68) şi 69);

c) cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 6.500 
lei la 7.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36) - 
38), 42), 53), 57), 67) şi 70);"



Articolul II - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 244 din 08 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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