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1. Rezumatul petiției

Petiționara critică calitatea scăzută a apei potabile furnizate consumatorilor din județul Buzău 
de către compania locală de furnizare a apei (Regia Autonomă Municipală - RAM). Potrivit 
petiționarei, apa de la robinet din întreg județul Buzău este plină de rugină și nu respectă 
standardele privind apa potabilă. Petiționara afirmă că toate plângerile sale adresate 
furnizorului sau altor autorități locale nu au dus la nimic. Ea solicită Parlamentului European 
să ajute la rezolvarea acestei situații care reprezintă un risc major pentru sănătatea locuitorilor 
din Buzău.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

Petiționara este preocupată de proasta calitate a apei potabile furnizate de Regia Autonomă 
Municipală (RAM) din Buzău, România. Furnizarea de apă potabilă se întrerupe frecvent și, în 
momentul reluării furnizării, aceasta are culoarea ruginii. 

În mai multe rânduri, petiționara a contactat Regia Autonomă Municipală, dar fără succes.  
Aceasta consideră că problema este recunoscută, dar trecută sub tăcere. Ea crede că este în joc 
calitatea rețelei, deși nu mai târziu de anul trecut s-a finalizat un program de înlocuire a 
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conductelor de apă utilizând fonduri externe. Petiționara are impresia că interesele personale și 
chiar corupția se află la originea calității slabe a apei potabile. 

Petiționara menționează faptul că după intervenția sa, volumul de apă consumat în blocul său a 
fost redus. Aceasta nu explică în mod clar motivul reducerii respective.

Obiectivul Directivei 98/83/CE privind apa potabilă1 este furnizarea către consumatori a unei ape 
pure și salubre. Apa trebuie să fie conformă cu listele de parametri menționate în anexa 1,
care cuprind parametri microbiologici, chimici și organoleptici.  

Chiar dacă nu s-a furnizat niciun rezultat de analiză, petiționara crede că este foarte puțin 
probabil ca apa potabilă furnizată de Regia Autonomă Municipală (RAM) din Buzău să fie 
conformă cu parametrii indicatori pentru „fier”, „culoare” și „turbiditate”, deoarece apa „nu este 
acceptabilă pentru consumatori și au loc schimbări bruște de culoare și turbiditate”. 

În cazul nerespectării valorilor parametrilor, „statul membru se asigură că se întreprind cât mai 
curând posibil măsurile de remediere necesare pentru a restabili calitatea apei potabile și acordă 
prioritate aplicării acestora, luând în considerare măsura în care parametrul valoric în cauză a fost 
depășit”. În special, în cazul nerespectării unor parametri precum „fier”, „culoare” și 
„turbiditate”, „statele membre analizează dacă nerespectarea vizată prezintă vreun risc pentru 
sănătatea umană și întreprind măsuri de remediere pentru a restabili calitatea apei, dacă acest 
lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană”.

Având în vedere că petiționara a avut contacte frecvente cu RAM, se pare că nu s-au luat 
măsurile de remediere menționate anterior, după cum prevede directiva.

Concluzii

Deoarece Directiva privind apa potabilă reglementează doar calitatea apei, nu și continuitatea 
furnizării, Comisia nu are justificare pentru a întreprinde acțiuni privind întreruperile de furnizare 
a apei potabile din Buzău.

Comisia evaluează în prezent primul raport trienal privind calitatea apei potabile trimis de 
România și, pentru a putea prezenta un raport sinteză pentru perioada 2005-2007, Comisia 
este obligată să solicite României explicații suplimentare. În decursul procesului, Comisia va 
solicita o explicație referitoare la această petiție din partea Ministerului Sănătății din 
România.  Comisia va ține la curent Parlamentul cu privire la rezultatele acestei anchete.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 septembrie 2011

În urma evaluării primului raport trienal privind calitatea apei potabile transmis de România, 
Comisia a conchis că datele furnizate nu sunt coerente. Prin urmare, s-a solicitat autorităților 
române să clarifice și să actualizeze aceste date.

Indiferent de situația din România, proiectul „Raport de sinteză privind calitatea apei potabile 

                                               
1 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 
330, 5.12.1998, p. 32).
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din statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2005-2007” trebuia completat pentru 
respectarea termenilor contractuali, conform cărora era obligatorie prezentarea unui raport, și, 
mai ales, având în vedere eforturile celorlalte state membre de a transmite raportul în termenul 
prevăzut. 

Raportul de sinteză a fost trimis spre revizuire statelor membre în februarie 2011. Termenul-
limită pentru consultări era 31 martie 2011. 

De atunci, autoritățile române și-au actualizat datele în vederea includerii în versiunea finală a 
raportului de sinteză. 

În prezent, are loc o verificare a coerenței datelor pentru România.

Data estimată pentru publicarea raportului de sinteză este octombrie 2011.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 16 decembrie 2011

Raportul de sinteză referitor la Directiva privind apa potabilă (care urmează să fie publicat pe 
internet în scurt timp) arată că, în perioada 2005-2007, au fost raportate șase zone de 
alimentare cu apă în județul Buzău.  În această perioadă nu s-au raportat încălcări ale valorilor 
parametrilor pentru niciuna dintre aceste șase zone de alimentare; cu toate acestea, s-au 
raportat neconcordanțe cu privire la monitorizarea și prelevarea probelor, îndeosebi în ceea ce 
privește parametrii indicatori (miros, turbiditate, bacterii coliforme, număr de colonii 22 °C 
etc.).

În prezent, statele membre pregătesc rapoarte privind calitatea apei destinate consumului 
uman pentru perioada 2008-2010, pe care trebuie să le trimită Comisiei înainte de 
februarie 2012.

În cazul în care, în urma evaluării datelor, nu sunt raportate îmbunătățiri în monitorizarea și 
prelevarea probelor în România, Comisia poate decide să întreprindă acțiuni împotriva acestui 
stat membru.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 27 martie 2013

Evaluarea preliminară a datelor transmise de către autoritățile române a arătat că în perioada de 
raportare (2008-2010), nu au fost raportate cazuri de neconformitate cu parametrii relevanți (fier, 
turbiditate și culoare) pentru județul Buzău.
Comisia intenționează să publice concluziile sale în urma analizării rapoartelor statelor 
membre privind apa potabilă în cursul acestui an.
Chiar dacă rezultatele preliminare relevante pe județ ale analizei nu sugerează nici o lipsă de 
conformitate cu directiva, Comisia poate decide să investigheze chestiunea în continuare, în 
funcție de rezultatele finale.


