
 

1 
 

 
București,  25.06.2019 

Nr.4c-8/264 
 

 
AVIZ 

 asupra Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, trimis cu adresa nr. PL-x. 267/2019 din 

5 iunie 2019 și înregistrat cu nr.4c-8/263/06.06.2019. 

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

din 3 iunie 2019.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a 

dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din data de 12 iunie 2019. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise redate în anexă.  

 

 

 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Alina Alexandriuc 

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
ION CUPĂ PETRU FARAGO  



 

 
 

AMENDAMENTE ADMISE  

la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 458 din 2002 privind calitatea apei potabile 

 

Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 458 din 2002   
Text adoptat de Senat  

 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivaţie 

0  1 2 3 

1. 

  
Articol unic.- Legea nr.458/2002 privind 

calitatea apei potabile, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.875 din 12 decembrie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

Nemodificat  Nemodificat  

2 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------- 

După articolul 12 se introduce un nou 
capitol, capitolul VI1, cuprinzând art.121

a) Autoritățile și instituțiile 
administrației publice centrale și 
locale pentru persoanele prezente în 
sediile acestora; 

, cu 
următorul cuprins: 
 
Art. 12' – (1) Au obligația de a furniza, la 
cerere și în mod gratuit, apă potabilă de la 
robinet: 

b) Operatorii economici care oferă 
servicii de alimentație publică 
pentru clienții proprii; 

c) Angajatorul pentru angajați 

După articolul 12 se introduce un nou capitol, 
capitolul VI1, cuprinzând art.121, cu următorul 
cuprins: 
 
Art.121

c) altor unităţi economice, de către angajatori 

-(1) Pentru protecţia sănătăţii 
oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de 
contaminare a apei potabile, se prevede 
obligativitatea asigurării accesului la apa 
potabilă de la robinet, la cerere şi în mod 
gratuit, în cadrul: 
a) autorităţilor şi instituţiilor administraţiei 
publice centrale şi locale, pentru persoanele 
prezente în sediile acestora; 
b) unităţilor de alimentaţie publică, de către 
operatorii economici pentru personalul propriu 
şi pentru clienţii prezenţi în sediile acestora; 

Conform observațiilor 
primite de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 



 

 
 

pentru angajaţi. 
(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) afişează, la 
loc vizibil, următorul 
anunţ: "In această unitate, se poate solicita, în 
mod gratuit, apă potabilă de la robinet." 
 
Autor: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 
 
 

3. 

Art. 13 

(1)Autoritatea de sănătate publică 
judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti trebuie să asigure 
disponibilitatea informaţiei în ceea 
ce priveşte calitatea apei potabile, 
avizarea consumatorilor despre 
posibilele efecte asupra sănătăţii şi 
despre măsurile de remediere luate 
sau care se impun a fi luate de către 
autorităţile competente ori de către 
consumatorii în cauză. Informaţia 
trebuie să fie corectă, clară, 
furnizată la timp şi actualizată. 

(2)În scopul informării 
consumatorilor Ministerul Sănătăţii, 
prin Institutul de Sănătate Publică 

 

La art. 13 după alineatul 1 se introduce un nou 
alineat, alin.(11) cu următorul cuprins: 
 
“(11

Conform observațiilor 
primite de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

) Direcțiile județene de sănătate publică au 
obligația de a informa entitățile prevăzute la 
Art. 12' (1) cu privire la orice situație în ca re 
apa de la robinet poate pune în pericol viața 
sau sănătatea oamenilor, astfel încât acestea să 
poată suspenda în timp util accesul la apa 
potabilă de la robinet până la remedierea 
situației”. 
 
Autor deputat USR Zaine Cornel 



 

 
 

Bucureşti, întocmeşte şi publică, o 
dată la 3 ani, Raportul naţional 
asupra calităţii apei potabile, care 
va cuprinde cel puţin: 

a)sistemele de aprovizionare cu apă 
potabilă, colective sau individuale, 
care furnizează în medie o cantitate 
de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau 
care deservesc mai mult de 5.000 
de persoane; 

b)situaţia pe o perioadă de 3 ani 
consecutivi, publicarea efectuându-
se la sfârşitul celui de-al treilea an; 

b)situaţia pe o perioadă de 3 ani 
consecutivi, publicarea efectuându-
se în termen de un an calendaristic 
de la sfârşitul perioadei de 
raportare; 

c)informaţiile minime cuprinse în 
raport trebuie să includă cel puţin 
aspectele la care se referă art. 3 
alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 
9 alin. (6) şi (7). 

(3)Informaţiile necesare pentru 
întocmirea Raportului naţional 
asupra calităţii apei potabile vor fi 
raportate Institutului de Sănătate 
Publică Bucureşti, conform 
Normelor de supraveghere, 



 

 
 

inspecţie sanitară şi monitorizare a 
calităţii apei potabile. 

(4)Producătorii şi utilizatorii de apă 
potabilă vor furniza autorităţii de 
sănătate publică judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, 
informaţiile necesare întocmirii 
Raportului naţional asupra calităţii 
apei potabile. 

(5)Producătorii şi utilizatorii de apă 
potabilă vor înregistra şi vor păstra 
datele privind calitatea apei 
potabile care este produsă, 
distribuită şi utilizată conform 
prevederilor Normelor de 
supraveghere, inspecţie sanitară şi 
monitorizare a calităţii apei 
potabile. 

(6)Producătorii de apă potabilă 
distribuită prin sistem public 
trebuie să asigure accesul populaţiei 
la datele privind calitatea apei 
potabile produse, să permită 
inspecţia de către reprezentanţii 
populaţiei la orice oră acceptabilă, 
la cel puţin un birou de relaţii cu 
publicul, să afişeze programul şi 
numărul de telefon la care se pot 
obţine date despre calitatea apei 



 

 
 

potabile produse şi distribuite. 

(7)Datele privind calitatea apei 
potabile sunt disponibile fără plată 
pentru populaţia deservită de 
producător, respectiv de 
distribuitor. Pentru persoanele 
fizice sau juridice, altele decât cele 
din zona de aprovizionare a 
producătorului, respectiv a 
distribuitorului, se pot percepe taxe 
pentru obţinerea informaţiilor 
privind calitatea apei potabile. 

(8)Autoritatea de sănătate publică 
judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, împreună cu 
producătorii, respectiv distribuitorii 
de apă potabilă, întocmesc şi 
publică anual Raportul judeţean, 
respectiv al municipiului Bucureşti, 
privind calitatea apei potabile, care 
va cuprinde: 

a)sistemele publice de 
aprovizionare cu apă potabilă, 
colective sau individuale, inclusiv 
cele care furnizează în medie o 
cantitate de apă mai mică de 10 
m3/zi sau care deservesc mai puţin 
de 50 de persoane; 

b)informaţiile minime cuprinse în 



 

 
 

raport trebuie să includă cel puţin 
aspectele la care se referă art. 3 
alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 
9 alin. (6) şi (7); 

c)situaţia pe o perioadă de un an, 
publicarea efectuându-se la sfârşitul 
anului respectiv. 

(81)În scopul informării 
consumatorilor, prin centralizarea 
informaţiilor cuprinse în rapoartele 
judeţene, respectiv al municipiului 
Bucureşti, prevăzute la alin. (8), 
Ministerul Sănătăţii prin Institutul 
Naţional de Sănătate Publică 
întocmeşte şi publică, anual, pe 
site-ul acestuia, un raport naţional 
asupra calităţii apei potabile, care 
va cuprinde şi informaţiile 
prevăzute la alin. (2). 

 (9)Raportul naţional privind 
calitatea apei potabile va fi notificat 
Comisiei Europene în termen de 
două luni de la publicare. 
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