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                                                                                                        14.06.2019 
  
 

PROCES VERBAL  

din 12 și 13 iunie 2019 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 12 și 13 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 12 
iunie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Suciu Vasile-Daniel(PSD) a absentat de la lucrările 
comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 13 
iunie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei. 

Domnul deputat Farago Petru(UDMR), domnul deputat Suciu Vasile-
Daniel(PSD) și domnul deputat Zainea Cornel(USR) au absentat de la 
lucrările comisiei. 
 Lucrările şedinţei din data de 12 iunie a.c. au fost conduse de domnul 
deputat Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
din Camera Deputaților. 

La şedinţa din data de 12 iunie a.c. au participat în calitate de 
invitați: Nicolae Tudose, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice și domnul Constantinescu Traian, consilier 
superior în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 12 iunie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

AVIZE 

1. PL-x nr. 266/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  
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2. PL-x nr. 267/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. PL-x nr. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren 

din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 

4. PL-x nr. 240/2019  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri 
proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională 
"Apele Române". 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de lege pentru 
completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.458/2002. 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 că utilizatorul 
beneficiază, 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”. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termen ului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată , 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic 
şi Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține 
adoptarea. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz negativ proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost proiectul de lege pentru 
completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. 
 Proiectul de lege are ca obiect completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, republicata, cu modificările si completările ulterioare, 
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in vederea instituirii in sarcina autoritatilor si instituțiilor publice centrale si 
locale, a operatorilor economici care oferă servicii de alimentație publica, 
precum si a angajatorilor a obligației de a furniza, la cerere si in mod gratuit, 
apa potabila de la robinet. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată , 
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic 
şi Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul susține adoptarea 
cu observații și propuneri. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost proiectul de lege privind 
transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea. 
   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui 
teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în 
vederea realizării investiţiei Creare infrastructură de agrement în zona 
turistică Murighiol, judeţul Tulcea. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organice, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege, Guvernul nu susține adoptarea proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere proiectului de 
lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor 
terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia 
Naţională "Apele Române". 
   Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect transmiterea unor 
terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului 



4 
 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia 
Naţională „Apele Române”. Potrivit Notei de fundamentare, efectele 
intervenţiilor legislative vizează „promovarea de proiecte în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare, 2014-2020, Reducerea 
eroziunii costiere Faza II (2014-2020)’' - Axa prioritară 5, «Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor», 
Obiectiv specific 5.1, Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, 
cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 
schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaților este Cameră decizională, Senatul a 
adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul 
de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât cu unanimitate de 
voturi întocmirea unui raport de adoptare proiectului de lege. 

Lucrările Comisiei din data de 13 iunie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la Comisie. 

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
                 Ion CUPĂ                                           Petru FARAGO 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultant parlamentar,  
Ing. Andrei-Georgian Pîrvan 
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