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Calitatea apei 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

UE 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32009D0064 

Decizia 2009/64/CE din 21 ianuarie 

2009 de specificare, în conformitate 

cu Directiva 2006/7/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului, a standardului ISO 

17994:2004(E) ca standard pentru 

echivalenţa metodelor de analiză 

microbiologică [notificată cu 

numărul C(2009) 119] JO L 23, 

27.1.2009, p. 32-32 

MS HG nr. 546/2008 (MO nr. 

404/29.05.2008) privind gestionarea 

calităţii apei de îmbăiere, modificată 

de HG nr. 389/2011 (MO nr. 

290/26.04.2011) 

 

- - - 

2.  32010D0477(01) 

Decizia 2010/477/UE din 

1 septembrie 2010 referitoare la 

criteriile şi la standardele 

metodologice privind starea 

ecologică bună a apelor marine 

[notificată cu numărul C(2010) 

5956] (Text cu relevanţă pentru 

SEE) JO L 232, 2.9.2010, p. 14-24  

MMAP OUG nr. 71/2010 (MO nr. 

452/02.07.2010) privind stabilirea 

strategiei pentru mediul marin, 

aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 6/2011 (MO nr. 159/04.03.2011)  

 

- - - 

3.  32013D0480 

Decizia Comisiei 2013/480/UE din 

20 septembrie 2013 de stabilire, în 

temeiul Directivei 2000/60/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului, a valorilor pentru 

clasificările sistemelor de 

monitorizare ale statelor membre ca 

MMAP Legea nr. 107/1996 (MO nr. 

244/08.10.1996) a apelor, modificată 

şi completată de HG nr. 948/1999 

(MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 

404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), 

Legea nr. 310/2004 (MO nr. 

584/30.06.2004), OUG nr. 73/2005 

(MO nr. 607/13.07.2005), Legea nr. 

- - - 
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rezultat al exerciţiului de 

intercalibrare şi de abrogare a 

Deciziei 2008/915/CE [notificată cu 

numărul C(2013) 5915] (JO L 266, 

8.10.2013, p. ) cu rectificarea din JO 

L 102, 05.04.2014 

112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), 

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 

153/02.03.2007), OUG nr. 130/2007 

(MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 

3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), 

Legea nr. 146/2010 (MO nr. 

497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 

(MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 

71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi 

OUG nr. 69/2013 (MO nr. 

386/28.06.2013) 

OM MMGA nr. 161/2006 (MO nr. 

511/13.06.2006) pentru aprobarea 

Normativului privind clasificarea 

calităţii apelor de suprafaţă în 

vederea stabilirii stării ecologice a 

corpurilor de apă 

4.  32014D0431 

Decizia 2014/431/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 26 iunie 

2014 privind modelele de raportare 

referitoare la programele naţionale 

de punere în aplicare a Directivei 

91/271/CEE a Consiliului [notificată 

cu numărul C(2014) 4208] OJ L 197, 

4.7.2014, p. 77–86  

ANAR HG nr. 188/2002 (MO nr. 

187/20.03.2002) pentru aprobarea 

unor norme privind condiţiile de 

descărcare în mediul acvatic a apelor 

uzate, modificată şi completată de 

HG nr. 352/2005 (MO nr. 

398/11.05.2005) 

HG nr. 210/2007 (MO nr. 

187/19.03.2007) pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative 

care transpun acquis-ul comunitar în 

domeniul protecţiei mediului 
 

- -  
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5.  32015D0495 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/495 a Comisiei din 20 martie 

2015 de stabilire a unei liste de 

supraveghere a substanţelor pentru 

monitorizare la nivelul UE în 

domeniul apei, în temeiul Directivei 

2008/105/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului [notificată 

cu numărul C(2015) 1756] Text cu 

relevanţă pentru SEE (OJ L 78, 

24.03.2015, p.40-42) 

ANAR - - -   

 

 

Informaţii actualizate la data de 31.08.2015 
 


