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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană „Ăpa şi salubritatea sunt 
un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfa!" {COM(2014) 177final}. 

Comisia doreşte să îşi reitereze angajamentul de a continua să îmbunătăţească şi să asigure 
un grad mai ridicat de acces la apă potabilă sigură şi la salubritate prin intermediul 
politicilor de mediu şi al finanţării infrastructurilor în interiorul UE şi prin politica de 
dezvoltare a UE la nivel global. în plus, astfel cum a remarcat Camera Deputaţilor, 
comunicarea Comisiei invita statele membre ca, acţionând în limitele competenţelor lor, să 
ia în considerare preocupările exprimate de către cetăţeni prin intermediul acestei iniţiative 
şi le încuraja să îşi intensifice eforturile pentru a garanta alimentarea cu apă potabilă 
sigură, curată şi la preţuri accesibile, precum şi accesul la salubritate, pentru toţi. 

Comisia ia notă de opinia Camerei Deputaţilor şi reaminteşte că, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 211/2011 privind 
iniţiativa cetăţenească, Comisia a prezentat în comunicare concluziile juridice şi politice, 
acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă şi motivele acţiunilor sau ale refuzului de a 
acţiona. 

Comisia ar dori să asigure Camera Deputaţilor că a acordat toată atenţia cuvenită cererilor 
formulate în cadrul iniţiativei „Dreptul la apă" şi că a examinat îndeaproape toate 
argumentele prezentate. Prin iniţiativa cetăţenească europeană se urmăreşte crearea unui 
instrument care să ofere cetăţenilor posibilitatea de a lansa o dezbatere şi de a stabili 
ordinea de zi la nivelul UE, invitând Comisia să prezinte acte cu caracter legislativ, însă 
pentru Comisie nu creează obligaţia de a propune legislaţie. 

Dlui Valériu Ştefan ZGONEA 
Preşedintele 
Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 
RO - 050563 BUCUREŞTI 



Ca o primă acţiune concretă, şi luând în special act de preocupările exprimate cu privire la 
sistemele de mici dimensiuni de distribuţie a apei potabile, în perioada 
23 iunie-23 septembrie 2014, Comisia a efectuat o consultare publică la nivelul UE cu 
privire la calitatea apei potabile în UE. In prezent, Comisia evaluează răspunsurile oferite la 
această consultare pentru a determina necesitatea unor îmbunătăţiri şi a modului în care 
acestea ar putea fi realizate1. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Karmenu Velia 
Membru al Comisiei 

1 http://ec.euiODa.eu/environment/consultations/water drink en.htm 


