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#CIN
NOTE:
1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 au fost aprobate Normele de supraveghere,

inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi Procedura de autorizare
sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile.

2. A se vedea şi:
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de

înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea
calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile;
- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de

igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele
minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de
masă.

#B
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1



Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia

sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin
asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.
ART. 2
În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:
a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea

hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este
furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte
recipiente;
b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea,

procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate
consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat
că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui
finită;
#M1
c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut,

gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de
sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la
valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.
#B
2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor,

garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru
consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu
intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau
distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 3
(1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:
a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în

conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege,

reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.
(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:
a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul

Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează,
direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;


