
Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.272 din 
10.02.1999 cu privire la apa potabilă 

 
Odată cu semnarea în anul 1994 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare şi 

conform prevederilor Protocolului din 17.06.1999 privind apa şi sănătatea la 
Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră şi a 
lacurilor internaţionale Republica Moldova trebuie să armonizeze legislaţia 
naţională la prevederile Directivei 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea 
apei destinate consumului uman. 

În prezent, sectorul de alimentare cu apă și canalizare este reglementat de un 
şir de acte legislative şi normative elaborate, adoptate şi modificate conform 
condiţiilor şi prevederilor noi, dar care mai trebuie să fie perfecţionate, respectiv:  

• Strategia de AAC a localităţilor din RM elaborată în 2007 şi aprobată prin 
HG nr. 662 din 13 iunie 2007; 

• Legea nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală; 
• Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007; 
• Hotărârea Guvernului nr. 1141 din 10.10.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile de evacuare a apei uzate urbane în 
receptorii de apă naturali; 

• Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011; 
• Proiectul Legii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.197 din 13.03.2013 privind aprobarea 
proiectului legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  

De asemenea, Republica Moldova este parte semnatară a mai multor convenţii 
şi parteneriate relevante pentru sector:  

• Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontalier, adoptată la Espoo; 

• Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a 
lacurilor internaţionale de la Helsinki şi Protocolul privind Apa şi Sănătatea 
din cadrul acestei convenţii; 

• Acorduri de cooperare bilaterală cu Ucraina şi România. 
 
Proiectul de Lege va reglementa relaţiile din domeniul alimentării cu apă 

potabilă şi va stabili norme referitoare la asigurarea persoanelor fizice şi juridice cu 
apă potabilă, la funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la 
calitatea ei. 

Necesitatea elaborării proiectului de Lege este fundamentată de calitatea 
apelor subterane care depășesc în unele zone concentraţia maximă admisibilă 



prevăzută de normele sanitare ale calităţii apei potabile (conţinutul de hidrogen 
sulfurat, amoniac, fluor, stronţiu, fier, nitraţi, cloruri, arsen şi alţi poluanţi). 

Obiectivul proiectului dat este de a proteja sănătatea oamenilor prin 
excluderea oricărui tip de contaminare a apei potabile, asigurîndu-i calitatea de apă 
curată și sanogenă. 

Adoptarea și implementarea legii va avea un impact social considerabil, și 
anume se vor reduce semnificativ problemele de sănătate a populației legate de 
accesul sigur la apă potabilă. De asemenea se va respecta şi realiza dreptul omului 
la apă potabilă, prin asigurarea respectării cerinţelor igienice faţă de funcţionarea 
sistemelor de aprovizionare cu apă, ce vor garanta asigurarea cu produse şi servicii 
de calitate pentru creşterea satisfacţiei cetăţenilor. 
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