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                      București, 27.04.2021 
                   Nr.4c-3/215/2019 

       
 

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

potabile 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și familie, care este sesizată în 
fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile, transmis cu adresa nr. P.L.x. 266/2019 din 5 iunie 2019, înregistrat la comisie sub 
nr.4c-3/215/2019 din 06 iunie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.129/4.03.2019, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.783/19.02.2019, avizează favorabil 
proiectul de act normativ cu unele observații. 

Guvernul României, prin actul nr.1018/DPSG/01.07.2019, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Intervenţia 
legislativă vizează, potrivit expunerii de motive, „ca fiecare locuinţă să beneficieze de o testare 
anuală gratuită a calităţii apei, urmând ca probele de apă să fie prelevate de la robinetele din 
locuinţa utilizatorului, de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, inclusiv a municipiului 
Bucureşti, la cerere”. De asemenea, se prevede ca utilizatorul să beneficieze, la cerere, de un 
filtru de apă al cărui cost este decontat de primăria din localitate, în anumite condiţii, în cazul în 
care, în urma măsurătorilor efectuate, se constată că apa analizată nu se încadrează în valorile 
prevăzute pentru parametrii de calitate ai apei potabile. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 27 aprilie 2021. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea negativă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
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