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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în 

fond, cu adresa nr. Plx 520/2015  din 29 iunie 2015. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin Buicu 
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R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.10 

din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 
spre dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile, trimisă cu adresa nr. Plx 520/2015 din 29 iunie 2015. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă , în şedinţa din 24 iunie 2015. 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.425 din 

29.04.2015) 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

( nr.Plx 520/2015 din 3.09.2015) 
- avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii            

( nr.4c-3/226 din 8.09.2015 ) 
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

( nr.4c-7/544 din 15.09.2015) 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii                         

( nr.NB 3435/18.05.2015) 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile în sensul instituirii obligaţiei de înscriere pe etichetă a  
conţinutului de nitraţi şi nitriţi, exprimat în mg/l, atât pentru apa potabilă, 
cât şi pentru apele naturale minerale îmbuteliate în sticle sau alte 
recipiente. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 29 septembrie 2015. La lucrările comisiei au 
fost prezenţi  18 deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
   La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl. Răzvan 
Vulcănescu - subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 

cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile întrucât : 

- impunerea acestei obligativităţi de către un stat membru 
reprezintă barieră în calea liberei circulaţii a măfurilor; 

- trebuie să se respecte principiile şi normele prevăzute de 
Tratatul Uniunii Europene, astfel cum au fost interpretate de către Curtea 
de Justiţie, în caz contrar, existând riscul declanşării procedurii de 
infringement asupra României.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare .  
 

  
 
 

              PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 

        Conf.Dr.Florin Buicu                                  Dr.Camelia Bogdănici 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Cristina Bologan – consilier  parlamentar 
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