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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea
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PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Ion CUPĂ Angelica FĂDOR
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R A P O R T C O M U N

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic şi Comisiei pentru administrație
publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură
obișnuită, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului, trimis cu adresa nr.PLx.478 din 19
septembrie 2018 şi înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-8/544
din 19 septembrie 2018, respectiv cu nr.4c-7/401 din 20 septembrie 2018.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri suplimentare
pentru prevenirea, reducerea şi controlul disconfortului olfactiv, măsuri ce trebuie respectate
de operatorii economici/titularii de activitate care pot produce disconfort olfactiv, astfel încât
să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediului în întregul său.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege ca urmare
a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia
României republicata.

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.
92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil
al Consiliului Legislativ (nr.175/06.03.2018) și avizul favorabil al Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi (nr. 4c-13/767/2018).



În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, sus menţionat, în
şedinţe separate.

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în
şedinţele online din 26 mai 2020 și 16 iunie 2020. La lucrarile Comisiei au fost prezenti
membri ai Comisiei, conform listei de prezentă. La dezbaterile Comisiei a participat în
calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, domnul Mircea Fechet, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor.

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat
proiectul de lege în şedinţa online din 09 mai 2020. La lucrarile Comisiei au fost prezenti
membri ai Comisiei, conform listei de prezentă. La dezbaterile Comisiei a participat în
calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, domnul Iulian Octavian Stana, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia
mediului, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din
prezentul raport.

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Ion CUPĂ Angelica FĂDOR

SECRETAR, SECRETAR,

Petru FARAGO Simona BUCURA-OPRESCU

Consilier parlamentar, Andreea Negulescu Consilier parlamentar, Alina Tănase
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ANEXA

AMENDAMENTE ADMISE

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au admis următoarele amendamente:

Nr.
crt

Text
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
195 din 22 decembrie 2005 privind

protecția mediului

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

1. LEGE
pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.195/2005 privind

protecția mediului

Nemodificat

2. Articol unic. – Ordonanța de urgență
urgență a Guvernului nr.195/2005
privind protecția mediului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu
modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează, după
cum urmează:

Art. I. – Ordonanța de urgență urgență a
Guvernului nr.195/2005 privind protecția
mediului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1196 din 30
decembrie 2005, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se
completează, după cum urmează:

3. Art. 2
În sensul prezentei ordonanțe de
urgență, termenii și expresiile de mai
jos au următoarea semnificație:

---------------------

22.deteriorarea mediului - alterarea
caracteristicilor fizico-chimice şi
structurale ale componentelor
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naturale şi antropice ale mediului,
reducerea diversităţii sau
productivităţii biologice a
ecosistemelor naturale şi antropizate,
afectarea mediului natural cu efecte
asupra calităţii vieţii, cauzate, în
principal, de poluarea apei,
atmosferei şi solului,
supraexploatarea resurselor,
gospodărirea şi valorificarea lor
deficitară, ca şi prin amenajarea
necorespunzătoare a teritoriului;

23.dezvoltare durabilă - dezvoltarea
care corespunde necesităţilor
prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare de
a-şi satisface propriile necesităţi;

---------------------------
49.plan de acţiuni - plan de măsuri
cuprinzând etapele care trebuie
parcurse în intervale de timp
precizate prin prevederile autorizaţiei

1. La articolul 2, după punctul 22 se
introduce un nou punct, pct.221, cu
următorul cuprins:

„221. disconfortul olfactiv – mirosul
generat de o activitate care poate avea
impact negativ asupra stării de
sănătate a populației și a mediului în
întregul său care se cuantifică pe
diferite scale de mirosuri, conform
standardelor în vigoare;”

1. La articolul 2, după punctul 23, se
introduce un nou punct, pct. 231 , cu
următorul cuprins:

„231. disconfortul olfactiv – efectul generat
de o activitate care poate avea impact
asupra stării de sănătate a populaţiei şi a
mediului, care se percepe subiectiv pe
diferite scale de mirosuri sau se cuantifică
obiectiv conform standardelor naţionale,
europene și internaționale în vigoare.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Propunem reformularea,
în vederea clarităţii
textului, luând în
considerare următoarele:
Disconfortul olfactiv este
efectul generat de miros
iar cauza, poate fi o emisie
de substanţe chimice sau
un miros care nu poate fi
exprimat în indicatori
chimici specifici
activităţii, fapt pentru care
el trebuie cuantificat pe
diferite scale de miros,
conform standardelor
naţionale şi europene;
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integrate de mediu de către titularul
activităţii sub controlul autorităţii
competente pentru protecţia mediului
în scopul respectării prevederilor
legale referitoare la prevenirea şi
controlul integrat al poluării; planul
de acţiune face parte integrantă din
autorizaţia integranta de mediu; 2. La articolul 2, după punctul 49 se

introduce un nou punct, pct.491, cu
următorul cuprins:

„491. planul de gestionare a
disconfortului olfactiv – plan de
măsuri cuprinzând etapele care trebuie
parcurse în intervale de timp precizate
în scopul prevenirii și reducerii
disconfortului olfactiv care se
realizează atât în cazul unor instalații
noi sau a unor modificări
substanțiale a instalațiilor existente
cât și în cazul instalațiilor existente
care desfășoară activități pentru
care este necesară emiterea actelor
de reglementare în domeniul
protecției mediului. Planul de
gestionare a disconfortului olfactiv
face parte integrantă din
autorizația/autorizația integrată de
mediu.”

2. La articolul 2, după punctul 49 se
introduce un nou punct, pct.491, cu
următorul cuprins:

„491 planul de gestionare a disconfortului
olfactiv – plan de măsuri cuprinzând etapele
care trebuie parcurse în intervale de timp
precizate, în scopul identificării, prevenirii
şi reducerii disconfortului olfactiv care se
realizează atât în cazul unor
instalaţii/activitati noi sau a
instalaţiilor/activitatilor existente cât şi în
cazul unor modificări substanţiale ale
instalaţiilor/activitatilor existente.”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Pentru ca definiţia să fie
mai clară, mai concisă şi
pentru a se înţelege că
PGDO este valabil atât
pentru activităţile care se
autorizează din punctul de
vedere al protecţiei
mediului cât şi pentru
activităţile autorizate de
reprezentanţii
administraţiei publice
locale (prestări servicii,
mică industrie, alimentaţie
publică, etc). De
asemenea pentru a se
înţelege că se aplică
pentru instalaţii noi,
existente şi pentru
modificările substanţiale
ale instalaţiilor existente.

4. CAPITOLUL II: Procedura de
reglementare
Art. 8
(1)Autorităţile competente pentru
protecţia mediului, cu excepţia Gărzii
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Naţionale de Mediu şi a structurilor
subordonate acesteia, conduc
procedura de reglementare şi emit,
după caz, acte de reglementare, în
condiţiile legii.
(2)în derularea procedurilor de
reglementare pentru proiecte sau
activităţi care pot avea efecte
semnificative asupra teritoriului altor
state, autorităţile competente pentru
protecţia mediului au obligaţia să
respecte prevederile convenţiilor
internaţionale la care România este
parte. 3. La articolul 8, după alineatul (2)

se introduc două noi alineate,
alin.(3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3)În derularea procedurilor de
reglementare pentru proiectele sau
activitățile care pot crea disconfort
olfactiv în zonele rezidențiale,
autoritatea publică centrală pentru
sănătate, prin structurile
subordonate impune condițiile de
funcționare pentru respectarea
Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viață al
populației.

(4)Autoritățile competente pentru
protecția mediului responsabile cu
emiterea actelor de reglementare
din domeniul protecției mediului
includ condițiile impuse de

3. La articolul 8, după alineatul (2) se
introduc două noi alineate, alineatele (3)
și (4), cu următorul cuprins:

(3) Autoritatea publică centrală pentru
sănătate, prin structurile subordonate,
impune, în cadrul procedurilor de
reglementare pentru proiectele sau
activităţile care pot crea disconfort
olfactiv în zonele rezidenţiale, condiţiile
de funcţionare pentru respectarea
Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(4) Autoritățile competente pentru
protecția mediului responsabile cu
emiterea actelor de reglementare din
domeniul protecției mediului includ
condițiile impuse de autoritățile
prevăzute la alin.(3) în respectivele acte

Agențiile pentru Protecția
Mediului stabilesc în
autorizațiile de
mediu/autorizațiile
integrate de mediu
condiții pentru
funcționarea instalațiilor
din punctul de vedere al
protecției mediului.
Procedurile de
reglementare sunt
coordonate de către APM.
Participarea autorităţilor
implicate la procedura de
emitere a
autorizației/autorizaţiei
integrate de mediu se
realizează în cadrul
Colectivului de analiză
tehnică (CAT), organizat
la nivelul judeţului unde
se află amplasamentul
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autoritățile competente prevăzute la
alin.(3) în respectivele acte de
reglementare.”

de reglementare.”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

activităţii/instalaţiei.

Din CAT fac parte și
structurile subordonate ale
MS care pot impune
anumite condiții care
ulterior sunt stabilite
prescrise in actele de
reglementare de către
APM-uri.

5. Art. 12
(1)Desfăşurarea activităţilor existente
precum şi începerea activităţilor noi
cu posibil impact semnificativ asupra
mediului se realizează numai în baza
autorizaţiei/autorizaţiei integrate de
mediu.
(2)Procedura de emitere a autorizaţiei
de mediu şi lista activităţilor supuse
acestei proceduri sunt stabilite prin
ordin al conducătorului autorităţii
publice centrale pentru protecţia
mediului.
(3)Pentru obţinerea autorizaţiei de
mediu, activităţile existente, care nu
sunt conforme cu normele şi
reglementările de mediu în vigoare,
sunt supuse bilanţului de mediu, la
decizia autorităţii competente pentru
protecţia mediului.
(4)Procedura de realizare a bilanţului
de mediu este stabilită prin ordin al
conducătorului autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului.
(5)Autoritatea competentă pentru
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protecţia mediului stabileşte cu
titularul activităţii programul pentru
conformare, pe baza concluziilor şi
recomandărilor bilanţului de mediu.

(6)Este obligatorie îndeplinirea
măsurilor cuprinse în programul
pentru conformare la termenele
stabilite.
(7)Activităţile desfăşurate de
structurile componente ale sistemului
de apărare, ordine publică şi
securitate naţională sunt exceptate de
la obţinerea autorizaţiei de mediu.

4. La articolul 12, după alineatul (5)
se introduce un nou alineat, alin.(51),
cu următorul cuprins:

„(51) Planul de gestionare a
disconfortului olfactiv se elaborează
de către operatorii
economici/titularii activităților care
pot genera disconfort olfactiv.”

5. La articolul 12, alineatul (6) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

„(6) Este obligatorie îndeplinirea
măsurilor cuprinse în programul
pentru conformare și măsurile
stabilite în Planul de gestionare a
disconfortului olfactiv la termenele
stabilite.”

4.La articolul 12, după alineatul (5) se
introduce un nou alineat, alineatul (51),
cu urmatorul cuprins:

(51)Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

5.La articolul 12, alineatul (6) se modifică
și va avea următorul cuprins:

(6) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

6. CAPITOLUL X: Protecţia
atmosferei, schimbările climatice,
gestionarea zgomotului ambiental

6. Titlul Capitolului X - „Protecția
atmosferei, schimbările climatice,
gestionarea zgomotului ambiental”
se modifică și va avea următorul

Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
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Art. 59
(1)Autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului are următoarele
atribuţii şi responsabilităţi:
a)elaborează politica naţională şi
coordonează acţiunile la nivel
naţional şi local privind protecţia
atmosferei, schimbările climatice,
precum şi protecţia populaţiei faţă de
nivelurile de expunere la zgomotul
ambiental ce pot avea efecte negative
asupra sănătăţii umane, în
conformitate cu politicile europene şi
internaţionale specifice;
b)elaborează, promovează şi
actualizează Strategia naţională în
domeniul protecţiei atmosferei şi
Planul naţional de acţiune în
domeniul protecţiei atmosferei;
c)elaborează, promovează şi, după
caz, actualizează Programul naţional
de reducere a emisiilor de dioxid de
sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite
din instalaţii mari de ardere;
d)coordonează elaborarea
Programului naţional de reducere
progresivă a emisiilor de dioxid de

cuprins:

„Capitolul X

Protecția atmosferei, schimbările
climatice, gestionarea zgomotului
ambiental, prevenirea și controlul
disconfortului olfactiv”

Nemodificat
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sulf, oxizi de azot, compuşi organici
volatili şi amoniac;
e)elaborează, promovează şi
actualizează Strategia naţională
privind schimbările climatice, Planul
naţional de acţiune privind
schimbările climatice;
f)asigură integrarea politicilor de
reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră şi adaptarea la efectele
schimbărilor climatice în strategiile
sectoriale;
g)administrează conturile naţionale
din Registrul Uniunii Europene al
emisiilor de gaze cu efect de seră;
h)administrează sistemul naţional
pentru estimarea nivelului emisiilor
antropice de gaze cu efect de seră
rezultate din surse sau din reţinerea
prin sechestrare a dioxidului de
carbon, reglementate prin Protocolul
de la Kyoto;
i)coordonează implementarea
mecanismelor flexibile prevăzute de
Protocolul de la Kyoto la Convenţia-
cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice;
j)aprobă şi promovează Planul
Naţional de Acţiune pentru reducerea
nivelurilor de zgomot;
k)organizează activitatea de
monitoring privind calitatea aerului la
nivelul întregii ţări;
l)stabileşte, după caz, prin actele de
reglementare, valori limită de emisie
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mai restrictive şi măsurile necesare în
vederea respectării plafoanelor
naţionale de emisii, respectiv a
încărcărilor şi nivelelor critice.

(2)Atribuţiile şi responsabilităţile
autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului prevăzute la alin.
(1) lit. g) şi h) se realizează prin
Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului.

7. La articolul 59 alineatul (1), după
litera l) se introduce o literă nouă,
lit. m), cu următorul cuprins:

„m) elaborează împreună cu
autoritatea publică centrală din
domeniul sănătății metodologia cu
privire la prevenirea și reducerea
disconfortului olfactiv.”

6.La articolul 59 alineatul (1), după
litera l) se introduce o literă nouă, litera
m), cu următorul cuprins:

„m) aprobă împreună cu autoritatea
publică centrală din domeniul sănătății
metodologii cu privire la prevenirea și
reducerea disconfortului olfactiv.”

Autor: Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului

Avand în vedere
propunerea FIC, și ținând
cont de faptul că MMAP
împreună cu MS conform
propunerii legislative are
obligația de a elabora
“Conținutul Planului de
gestionare a disconfortului
olfactiv pentru toate
activităţile care pot crea
disconfort olfactiv” și
“Metodologia pentru
stabilirea nivelului de
disconfort olfactiv”
ambele urmând a se
adopta prin HG, pentru
claritatea textului și
includerea într-un act
normativ primar a unei
prevederi generale care să
permită dezvoltarea
normelor în acest domeniu

7. Art. 61
Autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului, prin autorităţile
publice din subordinea sa,
supraveghează şi controlează
aplicarea prevederilor legale privind

8. La articolul 61, literele a) și b) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

7. La articolul 61, literele a) și b) se
modifică și vor avea următorul cuprins:

Completarea cu sintagma
“în scris sau în actul de
control”, este necesară
pentru a explicita forma
de dispunere a măsurii.
(vezi art. 61 alin a) din
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protecţia atmosferei şi gestionarea
zgomotului ambiental, în care scop:

a)dispune încetarea temporară sau
definitivă a activităţilor generatoare
de poluare, în vederea aplicării unor
măsuri de urgenţă sau pentru
nerespectarea programului pentru
conformare/planului de acţiuni;

b)solicită aplicarea măsurilor
tehnologice, a restricţiilor şi
interdicţiilor în scopul prevenirii,
limitării sau eliminării emisiilor de
poluanţi;

c)solicită luarea măsurilor în vederea
respectării nivelului maxim admis al
zgomotului ambiental.

a) dispune încetarea temporară sau
definitivă a activităților generatoare de
poluare, disconfort olfactiv, în
vederea aplicării unor măsuri de
urgentă sau pentru nerespectarea
programului pentru
conformare/planului de acțiuni și/sau
a planului de gestionare a
disconfortului olfactiv, după caz;

b) solicită aplicarea măsurilor
tehnologice, a restricțiilor și
interdicțiilor în scopul prevenirii,
limitării sau eliminării emisiilor de
poluanți și a disconfortului olfactiv;”

a) dispune, în scris sau în actul de control,
încetarea temporară sau definitivă a
activităților generatoare de poluare,
disconfort olfactiv, în vederea aplicării unor
măsuri de urgenţă sau pentru nerespectarea
programului pentru conformare şi/sau a
planului de gestionare a disconfortului
olfactiv, după caz;

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

b) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

OUG nr. 195/2005.

De asemenea planul de
acţiuni este o sintagmă
caducă pentru că în
prezent nu mai sunt
instalaţii care au perioadă
de tranziţie şi planuri de
acţiuni pentru
conformarea cu aquis-ul
comunitar de mediu

8.

---------------------

9. După Capitolul X se introduce un
nou capitol, Cap.X1, cuprinzând
articolele 641-646, cu următorul
cuprins:

„Capitolul X1

Prevenirea și controlul
disconfortului olfactiv

După Capitolul X se introduc articolele
641-646, cu următorul cuprins:

Se elimină

Propunem reformularea
partii introductive,
respectiv

"După Capitolul X se
introduc articolele 641-
646, cu următorul
cuprins:"

pentru că am redenumit
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Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

mai sus Capitolul X și
prevederea ar fi
redundantă

9.

---------------------

Art.641. – Emisiile de la toate sursele
care pot produce disconfort olfactiv,
provenite de la desfășurarea
activităților pentru care este
necesară obținerea
autorizației/autorizației integrate de
mediu trebuie reținute și dirijate către
un sistem adecvat de reducere a
poluării cu miros.

Art. 641 - Emisiile şi/sau evacuările de la
sursele care pot produce disconfort olfactiv,
trebuie reținute și dirijate către un sistem
adecvat de reducere a mirosului.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Propunerea de reformulare
acoperă obligaţia de a
aplica această prevedere şi
la activităţile pentru care
nu este necesară
reglementarea din punctul
de vedere al protecţiei
mediului şi pentru care se
primesc frecvent
reclamaţii referitoare la
miros. Aceste activităţi,
nefiind activităţi sub
incidenţa prevederilor OM
nr. 1798/2007 şi nici sub
incidenţa Legii nr.
278/2013 nu se impun
condiţii speciale de
reducere a mirosului.

10.

---------------------

Art.642. – Autoritatea publică centrală
pentru protecția mediului, prin
autoritățile publice din subordinea sa
ia măsurile necesare pentru ca
activitățile pentru care este necesară
obținerea autorizației/autorizației
integrate de mediu să se desfășoare
astfel încât pentru fluxurile cu
intensitate ridicată/scăzută să aplice
tehnologii de reducere a poluării cu o
eficiență de eliminare sau
distrugere, adecvate sectorului de

Art. 642 - Autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului, prin autorităţile
publice din subordinea sa, ia toate măsurile
necesare pentru ca activităţile pentru care
este necesară obţinerea
autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu
să se desfăşoare astfel încât pentru fluxurile
cu intensitate ridicată/scăzută să se aplice
tehnologii eficiente de reducere a poluării,
adecvate sectorului de activitate

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
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activitate. ecologic

11.

---------------------

Art.643. – (1) Operatorul
economic/titularul care desfășoară
activități pentru care este necesară
obținerea autorizației/autorizației
integrate de mediu ia toate măsurile
necesare pentru prevenirea
disconfortului olfactiv astfel încât să
nu afecteze sănătatea populației și
mediului în întregul său.

(2) În situația în care prevenirea
emisiilor de substanțe cu puternic
impact olfactiv nu este posibilă din
punct de vedere tehnic și economic, ia
toate măsurile necesare pentru
reducerea emisiilor de miros astfel
încât disconfortul olfactiv să nu
afecteze sănătatea populației și mediul
în întregul său.

(3) Operatorul economic/titularul
activităților care pot produse
disconfort olfactiv și pentru care
este necesară obținerea
autorizației/autorizației integrate de
mediu asigură sisteme proprii de
monitorizare a disconfortului
olfactiv

Art.643- (1) Operatorul economic/titularul
care desfăşoară activităţi pentru care este
necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei
integrate de mediu ia toate măsurile
necesare pentru prevenirea disconfortului
olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea
populaţiei şi mediul înconjurător.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(2) În situaţia în care prevenirea emisiilor
de substanţe cu puternic impact olfactiv nu
este posibilă din punct de vedere tehnic şi
economic, operatorul economic/titularul
activităţii ia toate măsurile necesare pentru
reducerea emisiilor de miros astfel încât
disconfortul olfactiv să nu afecteze
sănătatea populaţiei şi mediul
înconjurător.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(3) Operatorul economic/titularul
activităților care pot produce disconfort
olfactiv și pentru care este necesară
obținerea autorizației/autorizației integrate
de mediu asigură sisteme proprii de
monitorizare a disconfortului olfactiv.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru

În vederea corelării cu
definiţia disconfortului
olfactiv, propunem
înlocuirea sintagmei
“mediul în întregul său”
cu sintagma “mediul
înconjurător”.

Propune introducerea
subiectului şi pentru a se
folosi sintagma “mediul
înconjurător”
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ecologic

12.

--------------------

Art.644. – (1) Autorizația/autorizația
integrată de mediu pentru activitățile
care pot crea disconfort olfactiv
trebuie să dețină un Plan de gestionare
a disconfortului olfactiv.

(2) Conținutul Planului de gestionare a
disconfortului olfactiv se stabilește
prin hotărâre a Guvernului la
propunerea autorității publice centrale
cu responsabilități în domeniul
protecției mediului și a autorității
publice centrale cu responsabilități în
domeniul sănătății, în termen de
maximum 180 zile de la dat intrării în
vigoare a prezentei legi.

Art.644 - (1) Autorizaţia/autorizaţia
integrată de mediu pentru activităţile care
pot crea disconfort olfactiv trebuie să
cuprindă un Plan de gestionare a
disconfortului olfactiv.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(2) Se elimină

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Pentru o exprimare
specifică stilului normativ.

Alin (2) devine Art II
deoarece cuprinde
dispoziții tranzitorii

13.

---------------------

Art.645. – (1) Nivelul disconfortului
olfactiv se determină conform
standardelor în vigoare.

Art. 645 - (1) Prezenţa şi concentraţia
mirosurilor în aerul înconjurător se
evaluează în conformitate cu standardele
în vigoare respectiv, “SR EN 16841-1 Aer
înconjurător Determinarea prezenţei
mirosurilor în aerul înconjurător prin
inspecţie în teren Partea 1: Metoda
grilei”, “SR EN 16841-2 Aer
înconjurător Determinarea prezenţei
mirosurilor în aerul înconjurător prin
inspecţie în teren Partea 2: Metoda dârei
de miros” și “SR EN 13725 Calitatea
aerului Determinarea concentraţiei unui

Ministerul Mediului a
finanţat traducerea în
limba română a
standardelor “SR EN
16841-1, SR EN 16841-2
şi SR EN 13725. În
decembrie 2017, serviciile
de traducere au fost
finalizate.
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(2) Metodologia pentru stabilirea
nivelului de disconfort olfactiv se
aprobă prin hotărâre a Guvernului
la propunerea autorității publice
centrale cu responsabilități în
domeniul protecției mediului și a
autorității publice centrale cu
responsabilități în domeniul
sănătății, în termen de maximum
180 zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi.

miros prin olfactometrie dinamică” sau
cu alte standarde internaţionale care
garantează obţinerea de date de o calitate
ştiinţifică echivalentă.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(2) Se elimină

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Alin (2) devine Art III
deoarece cuprinde
dispoziții tranzitorii

14. Art. 646. – (1) În cazul existenței unor
plângeri fundamentate din partea
publicului care reclamă existența unui
disconfort olfactiv care ar putea
produce posibile efecte asupra
sănătății umane autoritatea publică
centrală pentru sănătate, prin
structurile subordonate formulează
răspunsurile la respectivele plângeri.

(2) În situația în care în urma
investigațiilor autoritatea publică
centrală pentru sănătate, prin

Art. 646 - (1) În cazul existenţei unor
plângeri din partea publicului care reclamă
existenţa unui disconfort olfactiv autoritatea
publică centrală pentru sănătate, prin
structurile subordonate formulează
răspunsurile la respectivele plângeri.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(2) Nemodificat

Având în vedere că
“disconfortul olfactiv” a
fost definit, nu mai este
necesar ca sintagma “care
ar produce posibile efecte
asupra sănătăţii umane” să
fie cuprinsă în text. Este
greu de stabilt care
plângeri sunt
fundamentate și în plus
autoritatea are obligatia
conform legii de a
răspunde la toate
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---------------------

structurile subordonate constată
existența unei legături de cauzalitate
între disconfortul olfactiv și starea
de sănătate a populației, notifică
autoritatea competentă pentru
protecția mediului responsabilă cu
emiterea actelor de reglementare în
domeniul protecției mediului pentru
reexaminarea și actualizarea
respectivelor acte.”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

plângerile.

15. CAPITOLUL XII: Protecţia
aşezărilor umane

Art. 70
Pentru asigurarea unui mediu de viaţă
sănătos, autorităţile administraţiei
publice locale, precum şi, după caz,
persoanele fizice şi juridice au
următoarele obligaţii:
a)să îmbunătăţească microclimatul
localităţilor, prin amenajarea şi
întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de
apă din interiorul şi din zonele
limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi
să protejeze peisajul, să menţină
curăţenia stradală;
b)să prevadă, la elaborarea planurilor
de urbanism şi amenajarea
teritoriului, măsuri de menţinere şi
ameliorare a fondului peisagistic
natural şi antropic al fiecărei zone şi
localităţi, condiţii de refacere
peisagistică şi ecologică a zonelor
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deteriorate, măsuri de protecţie
sanitară a captărilor de apă potabilă şi
lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor;
c)să respecte prevederile din planurile
de urbanism şi amenajarea teritoriului
privind amplasarea obiectivelor
industriale, a căilor şi mijloacelor de
transport, a reţelelor de canalizare, a
staţiilor de epurare, a depozitelor de
deşeuri menajere, stradale şi
industriale şi a altor obiective şi
activităţi, fără a prejudicia ambientul,
spaţiile de odihnă, tratament şi
recreere, starea de sănătate şi de
confort a populaţiei;
d)să informeze publicul asupra
riscurilor generate de funcţionarea
sau existenţa obiectivelor cu risc
pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
e)să respecte regimul de protecţie
specială a localităţilor
balneoclimaterice, a zonelor de
interes turistic şi de agrement, a
monumentelor istorice, a ariilor
protejate şi a monumentelor naturii.
Sunt interzise amplasarea de
obiective şi desfăşurarea unor
activităţi cu efecte dăunătoare în
perimetrul şi în zonele de protecţie a
acestora;
f)să adopte elemente arhitecturale
adecvate, să optimizeze densitatea de
locuire, concomitent cu menţinerea,
întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor
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verzi, a parcurilor, a aliniamentelor
de arbori şi a perdelelor de protecţie
stradală, a amenajamentelor
peisagistice cu funcţie ecologică,
estetică şi recreativă, în conformitate
cu planurile de urbanism şi
amenajarea teritoriului;
g)să reglementeze, inclusiv prin
interzicerea temporară sau
permanentă, accesul anumitor tipuri
de autovehicule sau desfăşurarea unor
activităţi generatoare de disconfort
pentru populaţie în anumite zone ale
localităţilor, cu predominanţă în
spaţiile destinate locuinţelor, în
zonele destinate tratamentului,
odihnei, recreerii şi agrementului;

h)să nu degradeze mediul natural sau
amenajat, prin depozitări necontrolate
de deşeuri de orice fel;
i)să adopte măsuri obligatorii, pentru
persoanele fizice şi juridice, cu
privire la întreţinerea şi
înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor,
curţilor şi împrejurimilor acestora, a
spaţiilor verzi din curţi şi dintre
clădiri, a arborilor şi arbuştilor
decorativi;
j)să iniţieze, pe plan local, proiecte de
amenajare, de întreţinere şi

7. La art. 70, litera g) se modifică, după
cum urmează:

„g) să reglementeze, inclusiv prin
interzicerea temporară sau permanentă,
accesul anumitor tipuri de autovehicule sau
desfăşurarea unor activităţi generatoare de
disconfort, disconfort olfactiv pentru
populaţie în anumite zone ale localităţilor,
cu predominanţă în spaţiile destinate
locuinţelor, în zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii şi
agrementului, unități sanitare şi unităţi de
învătământ;”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

8. La articolul 70, după litera j) se
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dezvoltare a canalizării. 10. La articolul 70, după litera j) se
introduc șase noi litere, lit.k)-p), cu
următorul cuprins:

k) să prevadă la elaborarea planurilor
de urbanism și amenajarea teritoriului
măsuri de prevenire și reducere a
disconfortului olfactiv;

l) să reglementeze inclusiv prin
interzicerea permanentă sau
temporară, desfășurarea
activităților generatoare de
disconfort olfactiv în zonele de
locuit, recreere, odihnă, tratament și
agrement, construcții de sănătate și
unități de învățământ;

m) să întrețină rețeaua de canalizare,
instalațiile de preepurare/stațiile de
epurare și să ia toate măsurile astfel
încât să nu creeze disconfort olfactiv;

n) să controleze cu scop preventiv și la
sesizarea publicului, activităților care
nu se supun reglementării din punct de
vedere al protecției mediului și care
pot crea disconfort olfactiv;

o) la implementarea prevederilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în vecinătatea
activităților cu posibil impact olfactiv
asupra populației, autoritățile

introduc cinci noi litere, lit.k)-p), cu
următorul cuprins:

k) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

l) Se elimină

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

l) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

m) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

n) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Propunem eliminarea
literei l) din propunere
întrucât prevederile
acesteia se suprapun cu
prevederile literei g) din
OUG nr. 195/2005 şi
reformularea literei g) din
OUG nr. 195/2005
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administrației publice locale resping
solicitările de dezvoltare a proiectelor
care necesită asigurarea de protecție
sanitară dacă distanțele minime de
protecție sanitară stabilite între
teritoriile protejate și o serie de unități
care produc disconfort și riscuri asupra
sănătății populației nu sunt respectate;

p) în cazul zonelor rezidențiale în
vecinătatea cărora se desfășoară
activități existente cu impact olfactiv
la care distanța minimă de protecție
sanitară în vigoare nu este respectată,
titularul activității are obligația să ia
toate măsurile necesare în vederea
diminuării disconfortului produs, prin
implementarea unui Plan de gestionare
a disconfortului olfactiv avizat de
autoritatea publică centrală pentru
sănătate, prin structurile subordinate.”

o) în cazul zonelor rezidenţiale în
vecinătatea cărora se desfaşoară activităţi
existente cu impact olfactiv la care distanţa
minimă de protecţie sanitară în vigoare nu
este respectată operatorul/titularul
activităţii are obligaţia să ia toate măsurile
necesare în vederea diminuării
disconfortului produs, prin implementarea
unui Plan de gestionare a disconfortului
olfactiv avizat de autoritatea publică
centrală pentru sănătate, prin structurile
subordonate și/ sau autoritatea
administrației publice locale, după caz.
Pentru activitățile supuse procedurilor
de reglementare din punctul de vedere al
protectiei mediului Planul de gestionare a
disconfortului olfactiv se avizează și de
autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului, prin structurile
subordonate.”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

S-a introdus şi sintagma
“operatorul”, pentru
consecvenţă.

16. Art. 72
La elaborarea planurilor de urbanism
şi amenajarea teritoriului se respectă
prevederile prezentei ordonanţe de

11. Articolul 72 se modifică și va
avea următorul cuprins:

„Art.72. – (1) La elaborarea planurilor (1) Nemodificat
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urgenţă şi a reglementărilor speciale
şi se prevăd, în mod obligatoriu,
măsuri de menţinere şi ameliorare a
fondului peisagistic natural şi
antropic al fiecărei zone şi localităţi,
condiţii de refacere peisagistică şi
ecologică a zonelor deteriorate şi
măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi,
de protecţie sanitară a captărilor de
apă potabilă şi lucrări de apărare
împotriva inundaţiilor.

de urbanism și amenajarea teritoriului
se respectă prevederile prezentei
ordonanțe de urgență și reglementările
speciale și se prevăd, în mod
obligatoriu, măsuri de prevenire și
reducere a disconfortului olfactiv,
măsurile prevăzute în Planurile de
gestionare a disconfortului olfactiv,
precum și măsuri de menținere și
ameliorare a fondului peisagistic
natural și antropic al fiecărei zone și
localități, condiții de refacere
peisagistică și ecologică a zonelor
deteriorate și măsuri de dezvoltare a
spațiilor verzi, de protecție sanitară a
captărilor de apă potabilă și lucrări de
apărare împotriva inundațiilor.

(2) La elaborarea Planurilor de
gestionare a disconfortului olfactiv
se iau în considerare măsurile de
prevenire și de reducere a
disconfortului olfactiv, stabilite în
conformitate cu prevederile
alin.(1).”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(2) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

17. Art. 75
Autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului are următoarele
atribuţii şi răspunderi:
……………………………….

z1)plăteşte, în condiţiile legii,
contribuţii obligatorii sau voluntare la
organizaţiile constituite în baza

-----------------------------

9. La articolul 75, litera z1) se modifică și
va avea următorul cuprins:

z1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii
obligatorii sau voluntare la organizaţiile
constituite în baza tratatelor şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte,

Tehnică legisltivă
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tratatelor şi convenţiilor
internaţionale la care România este
parte, prin Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, în limita
bugetului aprobat

prin Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor în limita bugetului aprobat.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

18. Art. 82
Autoritatea publică centrală pentru
sănătate are următoarele atribuţii şi
răspunderi:

a)organizează şi coordonează
activitatea de monitorizare a stării de
sănătate a populaţiei în relaţie cu
factorii de risc din mediu;

b)asigură supravegherea şi controlul
calităţii apei potabile şi de îmbăiere,
precum şi calitatea produselor
alimentare;
c)elaborează, în colaborare cu
autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului, reglementări
privind calitatea şi igiena mediului şi
asigură controlul aplicării acestora;

12. La articolul 82, literele a) și c) se
modifică și vor avea următorul
cuprins:

„a) organizează și coordonează
activitatea de monitorizare a stării de
sănătate a populației în relație cu
factorii de risc din mediu, inclusiv
disconfortul olfactiv;

.......................................

c) elaborează, în colaborare cu
autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului, reglementări
privind calitatea și igiena mediului,
inclusiv disconfortul olfactiv și
asigură controlul aplicării acestora;”

13. La articolul 82, după litera c) se
introduce o nouă literă, lit.c1), cu
următorul cuprins:

„c1) elaborează împreună cu
autoritatea publică centrală din

a) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

c) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

La articolul 82, după litera c) se
introduce o nouă literă, lit.c1), cu
următorul cuprins:

„c1) aprobă împreună cu autoritatea
publică centrală din domeniul protecției

Având în vedere
propunerea FIC, și ținând
cont de faptul că MMAP
împreună cu MS conform
propunerii legislative are
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d)colaborează cu autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului în
managementul calităţii mediului în
relaţie cu starea de sănătate a
populaţiei;

e)colaborează cu autoritatea centrală
pentru protecţia mediului în
autorizarea activităţilor prevăzute la
art. 24 şi 39 şi la emiterea acordului
de import pentru aceste activităţi;
f)exercită controlul de specialitate în
domeniul activităţilor prevăzute de
art. 24-28, şi art. 39 pentru a preveni
orice efect advers asupra stării de
sănătate a populaţiei, a lucrătorilor şi
a mediului şi transmite autorităţilor
competente rezultatele controalelor şi
măsurile adoptate;
g)colaborează cu celelalte autorităţi
publice centrale cu reţea sanitară

domeniul protecției mediului
metodologia cu privire la prevenirea și
reducerea disconfortului olfactiv;”

14. La articolul 82, literele d) și h) se
modifică și vor avea următorul
cuprins:

„d) colaborează cu autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului în
managementul calității mediului,
inclusiv disconfortul olfactiv, în
relație cu starea de sănătate a
populației;

.......................................

mediului metodologii cu privire la
prevenirea și reducerea disconfortului
olfactiv;”

Autor: Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului

d) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

obligația de a elabora
“Conținutul Planului de
gestionare a disconfortului
olfactiv pentru toate
activităţile care pot crea
disconfort olfactiv” și
“Metodologia pentru
stabilirea nivelului de
disconfort olfactiv”
ambele urmând a se
adopta prin HG, pentru
claritatea textului și
includerea într-un act
normativ primar a unei
prevederi generale care să
permită dezvoltarea
normelor în acest domeniu
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proprie, pentru cunoaşterea exactă a
stării de sănătate a populaţiei şi
pentru respectarea normelor de igienă
a mediului din domeniul lor de
activitate;
h)colaborează, la nivel central şi
local, în asigurarea accesului
publicului la informaţia de sănătate în
relaţie cu mediul.

h) colaborează, la nivel central și local,
în asigurarea accesului publicului la
informația de sănătate în relație cu
mediul, inclusiv disconfortul
olfactiv.”

h) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

19. Art. 90
Autorităţile administraţiei publice
locale au următoarele atribuţii şi
răspunderi:
a)aplică prevederile din planurile de
urbanism şi amenajarea teritoriului,
cu respectarea principiilor prezentei
ordonanţe de urgenţă;
b)urmăresc respectarea legislaţiei de
protecţia mediului de către operatorii
economici care prestează servicii
publice de gospodărie comunală;
c)adoptă programe şi proiecte pentru
dezvoltarea infrastructurii
localităţilor, cu respectarea
prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă;
d)să aibă personal specializat pentru
protecţia mediului şi să colaboreze în
acest scop cu autorităţile pentru
protecţia mediului;
e)promovează o atitudine
corespunzătoare a comunităţilor
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locale în legătură cu importanţa
protecţiei mediului;
f)asigură, prin serviciile publice şi
operatorii economici responsabili,
luarea măsurilor de salubrizare a
localităţilor, de întreţinere şi
gospodărire a spaţiilor verzi, a
pieţelor şi a parcurilor publice;
g)conservă şi protejează spaţiile verzi
urbane şi/sau rurale, astfel încât să se
asigure suprafaţa optimă stabilită de
reglementările în vigoare, în
localităţile în care nu există
posibilitatea asigurării acesteia,
conservarea spaţiilor verzi existente
este prioritară;
h)supraveghează operatorii
economici din subordine pentru
prevenirea eliminării accidentale de
poluanţi sau depozitării necontrolate
de deşeuri şi dezvoltarea sistemelor
de colectare a deşeurilor refolosibile;

15. La articolul 90, după litera h) se
introduc cinci noi litere, lit.i)-m), cu
următorul cuprins:

„i) iau măsurile necesare prevenirii
și reducerii disconfortului olfactiv
provenit de la activitățile care nu se
supun reglementării din punct de
vedere al protecției mediului și
dispun măsurile legale ce se impun;

j) colaborează cu autoritățile

11. La articolul 90, litera l) se modifică și
va avea următorul cuprins:

i) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
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competente pentru protecția
mediului în ceea ce privește
prevenirea și reducerea
disconfortului olfactiv provenit de la
activitățile pentru care este necesară
emiterea autorizației/autorizației
integrate de mediu;

k) aplică prevederile din planurile
de urbanism și amenajarea
teritoriului cu respectarea
distanțelor prevăzute în legislația în
vigoare și dispun măsurile legale ce
se impun;

l) resping solicitările de dezvoltare a
proiectelor dacă distanțele minime
de protecție sanitară nu sunt
respectate sau în zonă sunt instalații
care produc disconfort și riscuri
asupra sănătății populației
controlează în scop preventiv și la
sesizarea publicului, prin serviciile
de specialitate activitățile pentru
care nu este necesară obținerea
autorizației/autorizației integrate de
mediu și care ar putea crea un
disconfort olfactiv și dispun
măsurile legale ce se impun;

j) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

k) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

l) resping solicitările de dezvoltare a
proiectelor dacă distanțele minime de
protecție sanitară nu sunt respectate sau în
zonă sunt instalații care produc disconfort și
riscuri asupra sănătății populației.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

m) controlează în scop preventiv și la
sesizarea publicului, prin serviciile de
specialitate activitățile pentru care nu este
necesară obținerea autorizației/autorizației
integrate de mediu și care ar putea crea un
disconfort olfactiv și dispun măsurile legale
ce se impun;

Este necesară splituirea
acestui alineat deoarece
conține două teze
distincte.
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m) reglementează inclusiv prin
interzicerea permanentă sau
temporară desfășurarea activităților
generatoare de disconfort olfactiv în
zonele de locuit, recreere, odihnă,
tratament și agrement.”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

n) Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Având în vedere
observația de mai sus,
litera m) va deveni litera
n)

20. CAPITOLUL XV: Sancţiuni

Art. 96
(1) Constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de la 3.000
lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru
persoane fizice, şi de la 25.000 lei
(RON) la 50.000 lei (RON), pentru
persoane juridice, încălcarea
următoarelor prevederi legale:
1.obligaţiile persoanelor juridice de a
realiza sisteme de automonitorizare şi
de a raporta autorităţii publice
teritoriale de protecţie a mediului
rezultatele automonitorizării şi/sau
alte date solicitate, precum şi
accidentele şi incidentele care pot
conduce la pericole de accidente;

2.obligaţiile persoanelor juridice de a
ţine evidenţa strictă a substanţelor şi
preparatelor periculoase şi de a
furniza informaţiile şi datele cerute
de autoritatea competentă pentru
protecţia mediului;

16. La articolul 96 alineatul (1),
punctul 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:

„1. obligațiile persoanelor juridice de a
realiza sisteme de automonitorizare
inclusiv pentru disconfortul olfactiv
și de a raporta autorității publice
teritoriale de protecție a mediului
rezultatele automonitorizării și/sau alte
date solicitate, precum și accidentele și
incidentele care pot conduce la
pericole de accidente;”

1.Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
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3.obligaţiile persoanelor juridice de a
identifica şi preveni riscurile pe care
substanţele şi preparatele periculoase
le pot prezenta asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului şi de a anunţa
iminenţa producerii unor descărcări
neprevăzute sau accidentale
autorităţii competente pentru
protecţia mediului şi de apărare
civilă;
4.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice autorizate de a aplica, prin
sisteme proprii, programe de
supraveghere a contaminării
radioactive a mediului, care să
asigure respectarea condiţiilor de
eliminare a substanţelor radioactive
prevăzute în autorizaţie şi menţinerea
dozelor radioactive în limitele
admise;
5.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice autorizate de a menţine în
stare de funcţionare capacitatea de
monitorizare a mediului local pentru
a depista orice contaminare
radioactivă semnificativă care ar
rezulta dintr-o eliminare accidentală
de substanţe radioactive;
6.obligaţia proprietarilor şi
deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a întreţine perdelele
forestiere şi aliniamentele de
protecţie, spaţiile verzi, parcurile,
gardurile vii pentru îmbunătăţirea
capacităţii de regenerare a atmosferei,
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protecţia fonică şi eoliană;
7.obligaţia proprietarilor şi
deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a preveni, pe baza
reglementărilor în domeniu,
deteriorarea calităţii mediului
geologic;
8.obligaţia proprietarilor şi
deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a asigura la amplasarea,
proiectarea, construirea şi punerea în
funcţiune a obiectivelor de orice fel,
cât şi la schimbarea destinaţiei
terenurilor, condiţiile prevăzute în
acordul şi în autorizaţia/autorizaţia
integrată de mediu;
9.obligaţia proprietarilor şi
deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a nu arde miriştile,
stuful, tufărişurile sau vegetaţia
ierboasă, fără acceptul autorităţii
competente pentru protecţia mediului
şi fără informarea în prealabil a
serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă;
10.obligaţia proprietarilor şi
deţinătorilor de terenuri cu titlu sau
fără titlu, de a lua măsuri de
salubrizare a terenurilor neocupate
productiv sau funcţional, în special a
celor situate de-a lungul căilor de
comunicaţie rutiere, feroviare şi de
navigaţie;
11.obligaţiile deţinătorilor cu orice
titlu ai suprafeţelor de teren de a
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proteja flora şi fauna sălbatică
existente pe acestea, în sensul
menţinerii echilibrului ecologic şi
conservării biodiversităţii, precum şi
exploatării durabile a resurselor în
baza prevederilor legale în vigoare,
pentru a nu crea prejudicii mediului
înconjurător şi sănătăţii umane;
12.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale, precum
şi ale persoanelor fizice şi juridice,
după caz, de a adopta şi/sau aplica
măsuri obligatorii cu privire la
întreţinerea şi înfrumuseţarea
clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor
acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi
dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor
decorativi, în conformitate cu
planurile de urbanism;
13.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale, precum
şi ale persoanelor juridice, după caz,
să prevadă la elaborarea planurilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului,
măsuri de menţinere şi ameliorare a
fondului peisagistic natural şi
antropic al fiecărei zone şi localităţi,
condiţii de refacere peisagistică şi
ecologică a zonelor deteriorate şi
măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi,
de protecţie sanitară a captărilor de
apă potabilă şi lucrări de apărare
împotriva inundaţiilor;
14.obligaţia autorităţilor
administraţiei publice locale, precum



29

şi a persoanelor fizice şi juridice,
după caz, de a nu schimba destinaţia
terenurilor amenajate ca spaţii verzi
prevăzute în planurile urbanistice;
15.obligaţia autorităţilor
administraţiei publice locale, precum
şi a persoanelor fizice şi juridice,
după caz, de a nu degrada mediul prin
depozitări necontrolate de deşeuri de
orice fel;

16. obligaţia desfăşurării pe suprafaţa
ariilor naturale protejate numai a
acelor activităţi conforme
prevederilor planurilor de

17. La articolul 96 alineatul (1),
după punctul 15 se introduc două
noi puncte, pct.151 și 152, cu
următorul cuprins:

„151. obligația autorităților
administrației publice locale de a
prevede la elaborarea planurilor de
urbanism și amenajarea teritoriului
măsuri de prevenire și reducere a
disconfortului olfactiv;

152. obligația autorităților
administrației publice locale de a
controla, la sesizarea publicului,
activitățile care nu se supun
reglementării din punctul de vedere
al protecției mediului și care pot
crea disconfort olfactiv;”

La articolul 96 alineatul (1), după
punctul 15 se introduc două noi puncte,
pct.151 și 152, cu următorul cuprins:

151.Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

152.Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic



30

management şi regulamentelor ariilor
naturale protejate;
17.[textul din Art. 96, alin. (1),
punctul 17. din capitolul XV a fost
abrogat la 09-iul-2006 de Art. I,
punctul 44. din Legea 265/2006]
18.[textul din Art. 96, alin. (1),
punctul 18. din capitolul XV a fost
abrogat la 03-dec-2008 de Art. I,
punctul 19. din Ordonanta urgenta
164/2008]
19. ;[textul din Art. 96, alin. (1),
punctul 19. din capitolul XV a fost
abrogat la 03-dec-2008 de Art. I,
punctul 19. din Ordonanta urgenta
164/2008]
20. ;[textul din Art. 96, alin. (1),
punctul 20. din capitolul XV a fost
abrogat la 03-dec-2008 de Art. I,
punctul 19. din Ordonanta urgenta
164/2008]
21.obligaţia de a nu intra pe suprafaţa
ariilor naturale protejate şi a nu
practica sporturi în afara drumurilor
permise accesului public cu mijloace
motorizate bazate pe folosirea
combustibililor fosili;
22.obligaţia de a respecta prevederile
planurilor de management şi ale
regulamentelor ariilor naturale
protejate aprobate conform
prevederilor legale;
23.obligaţia de a se legitima la
solicitarea expresă a personalului de
inspecţie şi control prevăzut în

https://idrept.ro/00094251.htm
https://idrept.ro/00094251.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
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prezenta ordonanţă de urgenţă;
24. ;[textul din Art. 96, alin. (1),
punctul 24. din capitolul XV a fost
abrogat la 29-iun-2007 de Art. 57,
litera B. din capitolul VII din
Ordonanta urgenta 57/2007]
25.obligaţia de a permite accesul în
aria protejată a administratorilor sau
custozilor precum şi a
împuterniciţilor acestora pe terenurile
deţinute cu orice titlu.
26.obligaţia persoanelor fizice de a
nu deversa în apele de suprafaţă sau
subterane ape uzate, fecaloid
menajere;
27.[textul din Art. 96, alin. (1),
punctul 27. din capitolul XV a fost
abrogat la 03-dec-2008 de Art. I,
punctul 19. din Ordonanta urgenta
164/2008]

28.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice de a marca individual
specimenele aparţinând speciilor de
floră şi faună sălbatică pentru care
există astfel de prevederi în
regulamentele Comisiei Europene
privind conservarea speciilor de
faună şi floră sălbatică prin
reglementarea comerţului cu acestea
sau în legislaţia naţională specifică,
conform metodelor aprobate ori
recomandate de Conferinţa Părţilor a
Convenţiei privind comerţul
internaţional cu specii sălbatice de

https://idrept.ro/00103869.htm
https://idrept.ro/00103869.htm
https://idrept.ro/00103869.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
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faună şi floră pe cale de dispariţie, şi,
în particular, marcarea prin etichetare
a caviarului atât pentru comerţul
intern, cât şi pentru cel internaţional.

(2) Constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de la 5.000
lei (RON) la 10.000 lei (RON),
pentru persoane fizice, şi de la 30.000
lei (RON) la 60.000 lei (RON),
pentru persoane juridice, încălcarea
următoarelor prevederi legale:
1.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice de solicitare şi obţinere a
actelor de reglementare conform
prevederilor legale, precum şi a
acordului de import/export şi a
autorizaţiilor privind organismele
modificate genetic, conform
prevederilor legale, în termenele
stabilite de autoritate;
11.obligaţia autorităţilor publice
locale de a nu schimba destinaţia
terenurilor amenajate ca spaţii verzi
şi/sau prevăzute ca atare în
documentaţiile de urbanism, de a nu
reduce suprafeţele acestora ori

18. La articolul 96 alineatul (1),
după punctul 28 se introduce un nou
punct, pct.29, cu următorul cuprins:

„29. obligația operatorilor
economici/titularilor activităților de
a elabora și de a respecta Planul de
gestionare a disconfortului olfactiv;”

La articolul 96 alineatul (1), după
punctul 28 se introduce un nou punct,
pct.29, cu următorul cuprins:

29. Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
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obligaţia de a nu le strămuta;
2. ;[textul din Art. 96, alin. (2),
punctul 2. din capitolul XV a fost
abrogat la 09-iul-2006 de Art. I,
punctul 47. din Legea 265/2006
3.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale privind
îmbunătăţirea microclimatului urban,
prin amenajarea şi întreţinerea
izvoarelor şi a luciilor de apă din
interiorul localităţilor şi din zonele
limitrofe acestora, de a înfrumuseţa şi
proteja peisajul, de a menţine
curăţenia localităţilor;
4.obligaţia autorităţilor administraţiei
publice locale de a informa publicul
privind riscurile generate de
funcţionarea sau existenţa
obiectivelor cu risc pentru mediu şi
sănătatea populaţiei;
5.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale privind
adoptarea elementelor arhitecturale
adecvate, optimizarea densităţii de
locuire, concomitent cu menţinerea,
întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor
verzi, a parcurilor, a aliniamentelor
de arbori şi a perdelelor de protecţie
stradală, a amenajamentelor
peisagistice cu funcţie ecologică,
estetică şi recreativă;
6.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale de a
reglementa accesul anumitor tipuri de
autovehicule sau a desfăşurării unor

https://idrept.ro/00094251.htm
https://idrept.ro/00094251.htm
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activităţi generatoare de disconfort
pentru populaţie în anumite zone ale
localităţilor, cu predominanţă în
spaţiile destinate locuinţelor, zonele
destinate tratamentului, odihnei,
recreerii şi agrementului, inclusiv
prin interzicerea temporară sau
permanentă;
7.obligaţia autorităţilor administraţiei
publice locale de a supraveghea
aplicarea prevederilor din planurile
de urbanism şi amenajarea
teritoriului, în acord cu planificarea
de mediu;
8.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale de a
supraveghea operatorii economici din
subordine pentru prevenirea
eliminării accidentale de poluanţi sau
depozitării necontrolate de deşeuri şi
de a dezvolta sisteme de colectare a
deşeurilor refolosibile;
9.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale de a
avea personal specializat pentru
protecţia mediului şi de a colabora în
acest scop cu autorităţile pentru
protecţia mediului;
10.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale de a
asigura, prin serviciile publice şi
operatorii economici responsabili,
salubrizarea stradală, a spaţiilor verzi,
pieţelor şi parcurilor publice, şi
întreţinerea acestora;
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11.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale de a
respecta prevederile din planurile de
urbanism cu privire la amplasarea
obiectivelor industriale, a căilor şi
mijloacelor de transport, a reţelelor
de canalizare, a staţiilor de epurare, a
depozitelor de deşeuri menajere,
stradale şi industriale, şi a altor
obiective, fără a prejudicia ambientul,
spaţiile de odihnă, tratament şi
recreere, starea de sănătate şi de
confort a populaţiei;

12.obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice locale de a
amenaja, întreţine şi dezvolta reţele
de canalizare;

19. La articolul 96 alineatul (2),
punctul 12 se modifică și va avea
următorul cuprins:

„12. obligațiile autorităților
administrației publice locale de a
amenaja, întreține și dezvolta rețele de
canalizare, instalațiile de
preepurare/stațiile de epurare și să
ia toate măsurile astfel încât să nu se
creeze disconfort olfactiv;

20. La articolul 96 alineatul (2),
după punctul 12 se introduc cinci
noi puncte, pct.121-125, cu
următorul cuprins:

La articolul 96 alineatul (2), punctul 12
se modifică și va avea următorul cuprins:

12. Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

La articolul 96 alineatul (2), după
punctul 12 se introduc patru noi puncte,
pct.121-125, cu următorul cuprins:
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„121. obligația autorităților
administrației publice locale de a lua
măsurile necesare prevenirii și
reducerii disconfortului olfactiv
provenit de la activitățile care nu se
supun reglementării din punctul de
vedere al protecției mediului și de a
dispune măsurile legale ce se impun;

122. obligația autorităților
administrației publice locale de a
respinge solicitările de dezvoltare a
proiectelor dacă distanțele minime
de protecție sanitară nu sunt
respectate sau în zonă sunt instalații
care produc disconfort și riscuri
asupra sănătății populației;

123. obligația autorităților
administrației publice locale de a
controla în scop preventiv și la
sesizarea publicului, prin serviciile
de specialitate, activitățile pentru
care nu este necesară obținerea
autorizației/autorizației integrate de
mediu și care ar putea crea un
disconfort olfactiv și de a dispune
măsurile legale ce se impun;

124. obligația autorității administrației
publice locale de a reglementa inclusiv
prin interzicerea permanentă sau
temporară a desfășurării activităților
generatoare de disconfort olfactiv în

121Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

122 Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

123 Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

124 - obligația autorității administrației
publice locale de a reglementa inclusiv prin
interzicerea permanentă sau temporară a
desfășurării activităților generatoare de
disconfort olfactiv în zonele de locuit,



37

13.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a furniza şi/sau utiliza
informaţii corecte pentru elaborarea
evaluărilor de mediu, evaluărilor
impactului asupra mediului, a
bilanţurilor de mediu şi a rapoartelor
de amplasament;
14.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a asigura măsuri şi dotări
speciale pentru izolarea şi protecţia
fonică a surselor generatoare de
zgomot şi vibraţii, de a verifica
eficienţa acestora şi de a pune în
exploatare numai pe cele care nu
depăşesc pragul fonic admis;
15.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a livra, manipula,
transporta şi de comercializa
îngrăşămintele chimice şi produsele
de protecţie a plantelor ambalate cu
inscripţii de identificare, avertizare,
prescripţii de siguranţă şi folosire, în

zonele de locuit, recreere, odihnă,
tratament și agrement, construcții de
sănătate și unități de învățământ;

125. pentru nerespectarea
prevederilor de la pct.124 se aplică și
sancțiunea complementară de
suspendare a activităților
generatoare de disconfort olfactiv,
până la rezolvarea măsurilor
dispuse/intrarea în legalitate.”

recreere, odihnă, tratament și agrement,
unități sanitare și unități de învățământ;

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

125. Se elimină

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Propunem eliminarea
pentru că la art. 61 lit. a)
din OUG nr. 195/2005
este prevazută dispunerea
de încetare temporară sau
definitivă a activităţii.
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condiţii în care să nu provoace
contaminarea mijloacelor de transport
şi a mediului;
16.obligaţiile persoanelor juridice de
a stoca temporar îngrăşămintele
chimice şi produsele de protecţie a
plantelor numai ambalate şi în locuri
unde s-au prevăzut toate măsurile de
securitate;
17. ;[textul din Art. 96, alin. (2),
punctul 17. din capitolul XV a fost
abrogat la 09-iul-2006 de Art. I,
punctul 49. din Legea 265/2006]
18.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a nu folosi îngrăşămintele
chimice şi produsele de protecţie a
plantelor în zonele sau pe suprafeţele
unde sunt instituite măsuri speciale
de protecţie;
19.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a administra produse de
protecţie a plantelor cu mijloace
aviatice numai cu avizul autorităţilor
competente pentru protecţia mediului,
autorităţilor competente din domeniu
sanitar şi al comisiilor judeţene de
bază meliferă şi stupărit pastoral,
potrivit reglementărilor în vigoare,
după o prealabilă înştiinţare prin
mass-media;
20.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a aplica, în perioada
înfloririi plantelor a căror polenizare
se face prin insecte, numai acele
tratamente cu produse de protecţie a

https://idrept.ro/00094251.htm
https://idrept.ro/00094251.htm
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plantelor care sunt selective faţă de
insectele polenizatoare;
21.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a nu folosi momeli
periculoase în activităţile de pescuit
şi vânătoare, cu excepţia cazurilor
special autorizate;
22.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a efectua evaluarea
adecvată la realizarea planurilor sau
proiectelor care pot avea impact
semnificativ asupra unei arii naturale
protejate de interes comunitar.
23.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice care gestionează suprafeţele
terestre şi acvatice supuse unui regim
de conservare ca habitate naturale sau
pentru refacere ecologică, de a aplica
măsurile de conservare stabilite de
autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului;
24.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice de a asigura condiţii optime
de viaţă animalelor sălbatice ţinute în
captivitate legal, sub diferite forme;
25.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice de a nu exercita acţiuni care
să ducă la distrugerea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice de
pe cuprinsul ţării;
26.desfăşurarea de activităţi de
recoltare, capturare şi/sau de achiziţie
şi comercializare pe piaţa internă a
plantelor şi animalelor din flora şi
fauna sălbatică, terestră şi acvatică,
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sau a unor părţi ori produse ale
acestora, în stare vie, proaspătă ori
semiprelucrată, de persoane fizice sau
juridice neautorizate de autorităţile
publice teritoriale pentru protecţia
mediului;
27.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice, care prospectează,
explorează sau exploatează resursele
naturale, de a remedia zonele în care
solul, subsolul şi ecosistemele
terestre au fost afectate;
28.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a executa în termen toate
lucrările de asigurare a migrării
faunei acvatice şi de ameliorare a
calităţii apei prevăzute în actele de
reglementare;
29.obligaţia persoanelor juridice de a
aplica măsurile de eliminare a
deşeurilor rezultate din activităţile
care implică organisme modificate
genetic;
30.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice de a asigura dotarea, în cazul
deţinerii de nave, platforme plutitoare
sau foraje marine, cu instalaţii de
stocare sau de tratare a deşeurilor,
instalaţii de epurare a apelor uzate şi
racorduri de descărcare a acestora în
instalaţii de mal sau plutitoare;
31.obligaţiile persoanelor juridice de
a amenaja porturile cu instalaţii de
colectare, prelucrare, reciclare sau
neutralizare a deşeurilor petroliere,
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menajere sau de altă natură, stocate
pe navele fluviale şi maritime, şi de a
constitui echipe de intervenţie în caz
de poluare accidentală a apelor şi a
zonelor de coastă;
32.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice de a nu produce poluarea
apelor de suprafaţă prin spălarea de
obiecte, produse, ambalaje, materiale;
33.obligaţia persoanelor juridice de a
nu deversa în apele de suprafaţă sau
subterane ape uzate, fecaloid
menajere;
34.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a nu arunca şi de a nu
depozita pe maluri, în albiile râurilor,
apele de suprafaţa şi în zonele umede
deşeuri de orice fel;
35.obligaţia persoanelor fizice şi
juridice de a nu introduce în apele de
suprafaţă şi în zonele umede
substanţe explozive, tensiune
electrică, narcotice sau alte substanţe
periculoase,

(3) Constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de la 7.500
lei (RON) la 15.000 lei (RON),
pentru persoane fizice, şi de la 50.000
lei (RON) la 100.000 lei (RON),
pentru persoane juridice, încălcarea
următoarelor prevederi legale:

21. La articolul 96 alineatul (3),
punctele 1 și 4 se modifică și vor
avea următorul cuprins:
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1.obligaţia persoanelor fizice de a
funcţiona cu respectarea prevederilor
autorizaţiei de mediu şi a persoanelor
juridice de a funcţiona cu respectarea
prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei
integrate de mediu pentru activităţile
care fac obiectul procedurilor de
reglementare din punct de vedere al
protecţiei mediului;

11.obligaţia titularului de a notifica
autoritatea competentă pentru
protecţia mediului când intervin
elemente noi, necunoscute la data
emiterii actelor de reglementare sau
cu privire la orice modificare a
condiţiilor care au stat la baza
emiterii acestora, înainte de realizarea
modificării;
12.obligaţia titularului de a nu
desfăşura activităţi sau de a nu realiza
proiecte, planuri ori programe care ar
rezulta în urma modificărilor care fac
obiectul notificării prevăzute la art.
15 alin. (2) lit. a) până la adoptarea
unei decizii potrivit prevederilor art.
16 alin. (4);
2.obligaţia titularilor activităţilor care
fac obiectul procedurilor de
reglementare din punct de vedere al
protecţiei mediului de a respecta

„1. obligația persoanelor fizice de a
funcționa cu respectarea prevederilor
autorizației de mediu și a persoanelor
juridice de a funcționa cu respectarea
prevederilor autorizației/autorizației
integrate de mediu pentru activitățile
care fac obiectul procedurilor de
reglementare din punct de vedere al
protecției mediului, precum și cu
respectarea Planului de gestionare a
disconfortului olfactiv;

.......................................

1. Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
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termenele impuse de autoritatea
competentă de protecţia mediului în
derularea acestor proceduri;
3. ;[textul din Art. 96, alin. (3),
punctul 3. din capitolul XV a fost
abrogat la 03-dec-2008 de Art. I,
punctul 23. din Ordonanta urgenta
164/2008
generatoare de poluare la cererea
motivată a autorităţilor pentru
protecţia mediului;
4.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a diminua, modifica sau
înceta activităţile generatoare de
poluare la cererea motivată a
autorităţilor pentru protecţia
mediului;

5.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a asista persoanele
împuternicite cu activităţi de
verificare, inspecţie şi control,
punându-le la dispoziţie evidenţa
măsurătorilor proprii şi toate celelalte

4. obligațiile persoanelor fizice și
juridice de a diminua, modifica sau
înceta activitățile generatoare de
poluare, și/sau disconfort olfactiv la
cererea motivată a autorităților pentru
protecția mediului;

22. La articolul 96 alineatul (3),
după punctul 4 se introduce un nou
punct, pct.41, cu următorul cuprins:

„41. obligațiile persoanelor fizice și
juridice de a diminua, modifica sau
înceta activitățile generatoare de
poluare, și/sau disconfort olfactiv la
cererea motivată a autorităților
pentru protecția mediului;”

4.Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

41.Se elimină

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Nu se impune
introducerea unei litere
noi. Din punctul de vedere
al tehnicii legislative, se
impune modificarea
punctului 4 de la art. 96
alin. (3) din OUG nr.
195/2005.

https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
https://idrept.ro/00116868.htm
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documente relevante;
6.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a prezenta autorităţilor
competente pentru protecţia mediului
un document certificat pentru
conformitate cu originalul, care
cuprinde obligaţiile asumate privind
protecţia mediului, în termen de 60
de zile de la data semnării sau
emiterii documentului care atestă
încheierea uneia dintre procedurile
prevăzute la art. 10 alin. (2);
7.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a facilita verificarea,
inspecţia şi controlul activităţilor ai
căror titulari sunt şi prelevarea de
probe;
8.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a asigura accesul
persoanelor împuternicite la
instalaţiile tehnologice generatoare de
impact asupra mediului, la
echipamentele şi instalaţiile de
depoluare a mediului, precum şi în
spaţiile sau în zonele potenţial
generatoare de impact asupra
mediului;

9.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a realiza în totalitate şi la
termen măsurile impuse, în
conformitate cu actele de

23. La articolul 96 alineatul (3),
punctele 9 și 13 se modifică și vor
avea următorul cuprins:

„9. obligațiile persoanelor fizice și
juridice de a realiza în totalitate și la
termen măsurile impuse, în
conformitate cu actele de

9.Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
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reglementare şi prevederile legale, de
persoanele împuternicite cu
verificarea, inspecţia şi controlul în
domeniul protecţiei mediului;

10.obligaţiile persoanelor juridice de
a acoperi costurile măsurilor necesare
pentru prevenirea şi/sau reducerea
consecinţelor efectelor adverse ale
activităţilor cu organisme modificate
genetic;
11.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a produce îngrăşăminte
chimice şi produse de protecţie a
plantelor numai prin tehnologii şi
biotehnologii autorizate, potrivit
prevederilor legale;
12.introducerea pe teritoriul ţării, cu
excepţia cazurilor prevăzute de
legislaţia în vigoare, de culturi de
microorganisme, plante şi animale vii
din flora şi fauna sălbatică, fără
acordul eliberat de autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului cu
consultarea Academiei Române şi,
după caz, a autorităţii centrale pentru
sănătate;
121.exportul exemplarelor aparţinând
speciilor non-CITES de floră şi faună
sălbatică sau deplasarea acestora în
vederea comercializării în una dintre
ţările din Uniunea Europeană, cu
excepţia cazurilor prevăzute de
legislaţia în vigoare, fără acordul

reglementare, Planul de gestionare a
disconfortului olfactiv și prevederile
legale, de persoanele împuternicite cu
verificarea, inspecția și controlul în
domeniul protecției mediului;

......................................

ecologic
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pentru export, respectiv fără
certificatul de origine eliberate de
autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului;
13.obligaţiile persoanelor fizice şi
juridice de a îmbunătăţi
performanţele tehnologice în scopul
reducerii emisiilor şi de a nu pune în
exploatare instalaţiile ale căror emisii
depăşesc limitele stabilite prin actele
de reglementare;

-----------------

13. obligațiile persoanelor fizice și
juridice de a îmbunătăți performanțele
tehnologice în scopul reducerii
emisiilor, disconfortului olfactiv și de
a nu pune în exploatare instalațiile ale
căror emisii depășesc limitele stabilite
prin actele de reglementare;”

13.Nemodificat

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

21. CAPITOLUL XVI: Dispoziţii
tranzitorii şi finale
Art. 100
În sensul prezentei ordonanţe de
urgenţă autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului este
Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor.

Articolul 100 se modifică și va avea
următorul cuprins

Art. 100 În sensul prezentei ordonanţe de
urgenţă autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului este Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor

Tehnica legislativa

22. Art.II- Continutul Planului de gestionare a
disconfortului olfactiv pentru toate
activităţile care pot crea disconfort olfactiv
se stabileşte prin hotărâre de Guvern la
propunerea autorităţii publice centrale cu
responsabilităţi în domeniul protecţiei
mediului şi a autorităţii publice centrale cu
responsabilităţi în domeniul sănătăţii, în
termen de maxim 180 zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.

Termenul de 90 de zile
pentru aprobarea
"Conținutului Planului de
gestionare a disconfortului
olfactiv pentru toate
activităţile care pot crea
disconfort olfactiv" nu
este fezabil întrucât
problematica care ar
trebui abordată este
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Autor: Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului

deosebit de complexă și
necesită documentare. De
asemenea trebuie avut în
vedere că problema
mirosului este o problemă
cu care se confruntă multe
state membre ale Uniunii
Europene și există puține
informații referitoare la
această problematică. În
plus trebuie realizat un
grup de lucru cu
specialiști din cadrul
Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor și
Ministerului Sănătății.

23. Art.III- Metodologia pentru stabilirea
nivelului de disconfort olfactiv se aprobă
prin hotărâre a Guvernului la propunerea
autorității publice centrale cu
responsabilități în domeniul protecției
mediului și a autorității publice centrale cu
responsabilități în domeniul sănătății, în
termen de maximum 180 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.

Autor: Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului

Termenul de 90 de zile
pentru aprobarea
"Metodologiei pentru
stabilirea nivelului de
disconfort olfactiv" nu
este fezabil întrucât
problematica care trebuie
abordată este deosebit de
complexă și necesită
documentare. Precizăm că
pentru impunerea unor
limite în ceea ce privește
nivelul mirosului sunt
necesare evaluări
aprofundate, date
concrete, certe care să
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justifice de la ce nivel
anume de miros starea de
sănătate a populației ar
putea fi afectată. Lipsa
acestor informații, date
concrete ar conduce la
numeroase observații,
contestații din partea
operatorilor care ar face
dificilă aprobarea
metodologiei în cauză. Un
alt aspect care trebuie avut
în vedere este că există un
potențial subiectivism
legat de sensibilitatea la
mirosuri și implicit de
reglementarea
monitorizării acestora și
aceste aspecte trebuie
clarificate prin date și
informații certe.
Metodologia ar trebui să
aibă în vedere aspecte
precum identificarea
sursei de miros, stabilirea
metodelor de
măsurare/determinare,
posibilitățile tehnice de
realizare a monitorizării și
măsurării mirosurilor,
stabilirea unui prag de
admisibilitate a
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intensității mirosului,
stabilirea măsurilor care
se dispun, aspecte care
impun o analiză mai
aprofundată.


