
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti, 21 iulie 2020   

Nr. 4c-10/254 

 

 

R A P O R T   

asupra  proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 

privind calitatea apei  potabile 

(PLx.308/2019) 
 

 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre 

dezbatere, în fond,  cu proiectul de Lege  pentru completarea art.7 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, trimis cu adresa nr. PLx.308 din 

1 iulie 2019. 

 

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

de Lege  în şedinţa din 26 iunie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.202/20.03.2019); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 

(nr.910/26.02.2019); 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.PLx.308/17.09.2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii        

(nr.4c-3/255/02.06.2019); 

- avizul negativ  al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 

(nr.4c-8/345/03.09.2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice (nr.4c-5/414/18.09.2019); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului României 

(nr.750/DPSG din 27.05.2019). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.7 din 

Legea nr.458/2002. Intervenţia legislativă vizează, potrivit expunerii de 

motive, obligarea producătorilor ca înainte de comercializarea „apelor de 

masă” şi a „apelor de izvor” să efectueze studii de stabilitate pe o perioadă 

cel puţin egală cu durata de valabilitate a produselor. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa online din 

data de 21 iulie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din 

totalul de 19 membri. 

 

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

categoria legilor ordinare.  

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de 

lege din următoarele considerente:  

- soluția legislativă propusă prin prezentul proiect de lege  nu 

se încadrează temeinic în cuprinsul Legii nr.458/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- în lipsa  definirii concrete a sintagmei ”studii de fezabilitate”, 

în cuprinsul inițiativei legislative, norma propusă poate fi considerată lipsită 

de claritate și previzibilitate, putând genera dificultăți în aplicare; 

- normele tehnice de exploatare și comercializare a apelor 

minerale naturale sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1020/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, iar normele de igienă și procedura de 

notificare a apelor potabile îmbuteliate, comercializate sub denumirea de apă 

de masă sunt aprobate prin Ordinul ministrului publice nr.341/2007, astfel 

soluția legislativă nu poate fi promovată sub forma legii, ci prin intervenții 

asupra actelor normative menționate, care reglementează aspectele 

referitoare la comercializarea apelor minerale naturale, respectiv a apelor de 

masă. 

 

            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

    Conf.univ.dr.Florin BUICU                           VASS Levente 
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