
 
Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

   Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 

Bucureşti, 13 februarie 2023 

Nr. 4c-10/384 

 

CĂTRE, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  pentru 

completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,  trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa nr. PLx. 607/2020 

din 6 octombrie 2020.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

      Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 
Bucureşti, 13 februarie 2023 

Nr.4c-10/384 

 

 

RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege  pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei 

potabile, trimis cu adresa nr. PLx. 607/2020 din 6 octombrie 2020. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, în scopul îmbunătăţirii modului de informare a 

publicului cu privire la calitatea apelor potabile şi de îmbăiere, în special prin crearea unei 

aplicaţii de tip portal care să furnizeze datele colectate în timp util. 

 

               La întocmirea prezentului raport,  comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 791/07.08.2020); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și social (nr.6808/30.07.2020); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

(nr.4c-19/113/27.10.2020); 

- avizul negativ  al Comisiei agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice (nr.4c-5/561/16.11.2020); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic (4c-

8/58/09.02.2021); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 9108/04.10.2021); 

- punctul de vedere negativ ale Ministerului Sănătății (nr. AMG 

31/14.04.2022). 
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Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 februarie 2023. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat  proiectul de lege în 

şedinţa din 30 septembrie 2020, în condițiile articolului 76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 

 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie, au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege, întrucât: 

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost abrogată prin Ordonanța 

Guvernului nr. 7/2003 privind calitatea apei destinate consumului uman; ordonanța 

transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 

decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare), publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 435 din 23 decembrie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

             PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

          Dr. Nelu TĂTARU                                         Liviu-Ioan BALINT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia BUCUR, 

Consilier parlamentar 


