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La lucrările comisiei din zilele de 4, 5 și 6 februarie 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile ( Plx.116/2019). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(PLx.266/2019). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(PLx.267/2019). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile     

(PLx.308/2019). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(Plx.116/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.12 
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din Legea nr.458/2002, în sensul instituirii obligaţiei producătorilor de 

apă de înscriere a concentraţiei de nitraţi şi nitriţi pe etichetele sticlelor 

sau ale recipientelor în care este îmbuteliată apa potabilă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 6 martie 2019. 

În cadrul este prezentată solicitarea de amânare a iniţiativei 

legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea de 

amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.266/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

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”. 

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

proiectul de Lege în şedinţa din 5 iunie 2019, cu respectarea prevederilor 

art.75 alin. (2) teza a III–a din Constituţia României, republicată. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.267/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.458/2002, 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 tacit 

proiectul de Lege în şedinţa din 5 iunie 2019, cu respectarea prevederilor 

art.75 alin. (2) teza a III–a din Constituţia României, republicată. 
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În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.7 

din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.308/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

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. 

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

proiectul de Lege în şedinţa din 26 iunie 2019, cu respectarea 

prevederilor art.75 alin. (2) teza a III–a din Constituţia României, 

republicată. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

inițiativei legislative pentru o ședință ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


