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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

 
Bucureşti, 5 aprilie 2022 

Nr. 4c-10/240 

 
 

 
 

 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar 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 23 martie 2022, în vederea reexaminării și 

depunerii unui nou raport. 

 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

 
Bucureşti, 5 aprilie 2022 

Nr. 4c-10/240 

 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 

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

privind calitatea apei potabile 

 

 

 

Ca urmare a deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare 

din data de 23 martie 2022, 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 23 martie 

2022, în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 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. 

 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 5 aprilie 2022, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei 

anterioare, respectiv de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente. 

 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezență. 

 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 

de lege în ședința din 3 iunie 2019 în condițiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii Comisiei au hotărât transmiterea 

prezentului raport suplimentar, de menţinere a soluţiei anterioare, 

exprimată în raportul cu nr. 4c-10/240 depus în data de 8 martie 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 
      Dr.Nelu TĂTARU      Liviu-Ioan BALINT  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Livia Spînu 
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Anexă 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

 

1. 

 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile 
 

 

Nemodificat 

 

  

2. 
 

 

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 și completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

 

 

Nemodificat 
 

 

3. 

 

- După articolul 12 se introduce un 

nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând 
art.121, cu următorul cuprins: 

 
„CAPITOLUL VI1 

Accesul la apa destinată consumului uman 
 

 

1. După articolul 12 se introduce un nou 

capitol, capitolul VI1, cuprinzând art.121, 
cu următorul cuprins: 

 
„CAPITOLUL VI1 

Accesul la apa destinată consumului uman 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

 
Art.121. - (1) Au obligația de a furniza, 

la cerere și în mod gratuit apă potabilă 

de la robinet: 
 

 
 

a) autoritățile și instituțiile 
administrației publice centrale și locale 

pentru persoanele prezente în sediile 
acestora; 

b) operatorii economici care oferă 
servicii de alimentație publică pentru 

clienții proprii; 
 

c) angajatorul pentru angajați. 
 

__ 

 
 

 
__ 

 
 

 
(2) Prin serviciu de alimentație 

publică, în sensul alin.(1) lit.b), se 
înțelege activitatea de pregătire, 

 
Art.121. - (1) Pentru protecția sănătății 

oamenilor împotriva efectelor oricărui tip 

de contaminare a apei potabile, se 
prevede obligativitatea asigurării 

accesului la apa potabilă de la robinet, la 
cerere și în mod gratuit, în cadrul: 

a) autorităților și instituțiilor administrației 
publice centrale și locale, pentru persoanele 

prezente în sediile acestora; 
 

b) unităților de alimentație publică, de 
către operatorii economici pentru personalul 

propriu și pentru clienții prezenți în sediile 
acestora; 

c) altor unități economice, de către 
angajatori pentru angajați. 

d) unităților sanitare din rețeaua 

Ministerului Sănătații și a celor similare 
din cadrul ministerelor cu rețea sanitară 

proprie pentru personalul propriu,  pentru 
pacienți și vizitatorii acestora; 

e) instanțelor publice pentru persoanele 
prezente în sediile acestora. 

Se elimină 

 

 

Conform observațiilor și 
propunerilor din punctul 

de vedere al Guvernului 
nr.761/DPSG/27.05.2019
precum și a avizelor 

Comisiei pentru industrii 
și servicii și Comisiei 

pentru mediu și echilibru 
ecologic 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

preparare, prezentare și servire a 
produselor și a băuturilor pentru 

consumul acestora în unități 

specializate. 
(3) Entitățile prevăzute la alin.(1) lit.a) 

și b) au obligația să afișeze într-un loc 
accesibil și vizibil publicului un anunț 

cu următorul conținut: ”Această 
unitate oferă, la cerere și în mod 

gratuit, apă potabilă de la robinet.” 
 

 

 
 

 

(2) Entitățile prevăzute la alin.(1) afișează, la 
loc vizibil, următorul anunț: ”În această 

unitate, se poate solicita, în mod gratuit, 
apă potabilă de la robinet.” 

 
Autori:membrii comisiei 

4. __ 2. La articolul 13, după alineatul 1 se 
introduce un nou alineat, alin.(11) cu 

următorul cuprins: 

”(11) Direcțiile județene de sănătate 
publică, respectiv a municipiului 

București, au obligația de a informa 
entitățile prevăzute la art.121 alin.(1) cu 

privire la orice situație în care 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.” 

 
Autori:membrii comisiei 

 

 

 
 

Conform observațiilor și 
propunerilor din punctul 
de vedere al Guvernului 

nr.761/DPSG/27.05.2019 
și a avizului Comisiei 

pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 


