PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea
condiţiilor de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor,
pentru folosinţele de apă care au în curs de realizare sau urmează să
realizeze investiţii în infrastructura de apă uzată.

Art. 2. – Pentru utilizatorii existenţi care realizează lucrări de
investiţii în infrastructura de apă uzată, în autorizaţia de gospodărire a
apelor, emisă pe o perioadă limitată, se înscriu valori limită de încărcare
cu poluanţi a apelor uzate evacuate în receptori naturali, care nu
depăşesc valorile limită prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la
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Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art. 3. – Autoritatea competentă pentru emiterea autorizaţiilor
de gospodărire a apelor are obligaţia de a înscrie în acestea lucrările şi
termenele stabilite prin proiectele care vizează investiţii în infrastructura
de apă uzată, aprobate de către finanţator.

Art. 4. – Pentru solicitanţii care urmează să acceseze fonduri
din programele de finanţare europene, naţionale sau din bugetele locale
pentru infrastructura de apă uzată, lucrările şi termenele sunt stabilite de
autoritatea administraţiei publice locale ori de ministerul de resort,
printr-un program de măsuri.

Art. 5. – (1) Autorizaţiile de gospodărire a apelor emise în
temeiul dispoziţiilor art. 1, îşi păstrează valabilitatea cu condiţia
respectării termenelor de realizare a lucrărilor înscrise în acestea, dar nu
mai mult de 5 ani de la data emiterii lor.
(2) După expirarea valabilităţii autorizaţiei de gospodărire a
apelor prevăzute la alin. (1), se emite o nouă autorizaţie în care se
înscriu valorile-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate
în receptorii naturali care nu depăşesc valorile prevăzute în Anexa nr. 1
şi Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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