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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru sănătate și familie 

 

 
Bucureşti, 13 februarie 2023 

Nr. 4c-10/204 

 
 

CĂTRE, 

 

BIROUL PERMANENT 

 AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

  
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de Lege 

pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, retrimis 

Comisiei pentru sănătate și familie cu adresa nr. PLx. 267/2019 din 19 aprilie 

2022, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că prezentul raport înlocuiește raportul depus în data de 5 aprilie 

2022, cu nr.4c-10/240. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu Tătaru 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru sănătate și familie 

 
Bucureşti, 13 februarie 2023 

Nr. 4c-10/204 

 
 

 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 

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

calitatea apei potabile 

 

 

În temeiul prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile a fost retrimis Comisiei pentru sănătate și familie, prin adresa nr. PLx. 

267/2019 din 19 aprilie 2022, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.458/2002 privind 

calitatea apei potabile, în vederea instituirii în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice centrale 

şi locale, a operatorilor economici care oferă servicii de alimentaţie publică, precum şi a 

angajatorilor a obligaţiei de a furniza, la cerere şi în mod gratuit, apă potabilă de la robinet. 

 

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

03 iunie 2019, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României, republicată. 

 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din data de 13 februarie 2023, membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de 

prezență. 

 

Menţionăm că prezentul raport înlocuiește raportul depus în data de 5 aprilie 2022, cu nr. 

4c-10/240. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 

alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 

României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 

458/2002 privind calitatea apei potabile, membrii comisiei propun Plenului Camerei Deputaţilor 

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 


