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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Parlamentul RomSniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta de urgenta urgenta a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si 
complete prin Legea nr. 265/2006, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articoiul 2, dupa punctul 23, se introduce un nou punct, 
punctul 23^ cu urmatorul cuprins:

„23\ disconfortul olfactiv - efectul general de o aetivitate care 

poate avea impact asupra starii de sanatate a populatiei §i a mediului, care 

se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifica obiectiv 

conform standardelor na^ionale, europene si intemationale in vigoare,”

2. La articoiul 2, dupa punctul 49 se introduce un nou punct, 
punctul 49^ cu urmatorul cuprins:

„49^ planul de gestionare a disconfortului olfactiv - plan de 

masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp 

precizate, in scopul identificarii, prevenirii §i reducerii disconfortului 

olfactiv care se realizeaza atat in cazul unor instalatii/activitati noi sau a
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instalatiilor/activitatilor existente cat in cazul unor modificari 

substantiate ale instalatiilor/activitatilor existente.”

3. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi 

alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Autoritatea publica centrala pentm sanatate, prin structurile 

subordonate, impune, in cadrul procedurilor de reglementare pentru 

proiectele sau activitatile care pot crea disconfort olfactiv in zonele 

rezidentiale, condi^iile de functionare pentru respectarea Normelor de 

igiena §i sanatate publica privind mediul de viafa al populatiei,
(4) Autoritatile competente pentru protectia mediului 

responsabile cu emiterea actelor de reglementare din domeniul protectiei 

mediului includ conditiile impuse de autoritatile prevazute la alin.(3) in 

respect!vele acte de reglementare,”

4. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alineatul (5^), cu urmatorul cuprins:
„(50 Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaboreaza 

de catre operatorii economici/titularii activitatilor care pot genera 

disconfort olfactiv.”

5. La articolul 12, alineatul (6) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(6) Este obligatorie indeplinirea masurilor cuprinse in 

programul pentru conformare si masurile stabilite in Planul de gestionare 

a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.”

6. Titlul Capitolului X - „Protectia atmosferei, schimbarile 

climatice, gestionarea zgomotului ambiental” se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL X
Protectia atmosferei, schimbarile climatice, gestionarea zgomotului 

ambiental, prevenirea si controlul disconfortului olfactiv”

7. La articolul 59 alineatul (1), dupa litera 1) se introduce o 

litera noua, litera m), cu urmatorul cuprins:
„m) aproba impreuna cu autoritatea publica centrala din 

domeniul sanatatii metodologii cu privire la prevenirea si reducerea 

disconfortului olfactiv.”
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8. La articolul 61, literele a) §i b) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„a) dispune, in scris sau in actul de control, incetarea temporara 

sau defmitiva a activitatilor generatoare de poluare, disconfort olfactiv, in 

vederea aplicarii unor masuri de urgen^a sau pentru nerespectarea 

programului pentru conformare §i/sau a planului de gestionare a 

disconfortului olfactiv, dupa caz;
b) solicita aplicarea masurilor tehnologice, a restrictiilor si 

interdictiilor in scopul prevenirii, limitarii sau eliminarii emisiilor de 

poluanti si a disconfortului olfactiv;”

9. Dupa articolul 64 se introduc sase noi articole, articolele 

64^- 64^ cu urmatorul cuprins:
„Art. 64^ - Emisiile §i/sau evacuarile de la sursele care pot 

produce disconfort olfactiv, trebuie retinute si dirijate catre un sistem 

adecvat de reducere a mirosului.

Art. 64^. - Autoritatea publica centrala pentru protecjia 

mediului, prin autoritatile publice din subordinea sa, ia toate masurile 

necesare pentru ca activita^ile pentru care este necesara obtinerea 

autoriza^iei/autorizatiei integrate de mediu sa se desfa§oare astfel incat 

pentru fluxurile cu intensitate ridicata/scazuta sa se aplice tehnologii 

eficiente de reducere a poluarii, adecvate sectorului de activitate.

Art. 64^. - (1) Operatorul economic/titularul care desfi^oara 

activita^i pentru care este necesara oblinerea autorizatiei/autorizatiei 

integrate de mediu ia toate masurile necesare pentru prevenirea 

disconfortului olfactiv astfel incat sa nu afecteze sanatatea populatiei §i 
mediul inconjurator.

(2) In situa^ia in care prevenirea emisiilor de substance cu 

puternic impact olfactiv nu este posibila din punct de vedere tehnic §i 
economic, operatorul economic/titularul activita{ii ia toate masurile 

necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel incat disconfortul 

olfactiv sa nu afecteze sanatatea populajiei §i mediul inconjurator.
(3) Operatorul economic/titularul activitatilor care pot produce 

disconfort olfactiv si pentru care este necesara obtinerea 

autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu asigura sisteme proprii de 

monitorizare a disconfortului olfactiv.
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Art. 64"^. - Autoriza^ia/autorizatia integrata de mediu pentru 

activitatile care pot crea disconfort olfactiv trebuie sa cuprinda un Plan de 

gestionare a disconfortului olfactiv.

Art. 64^. - Prezen^a concentra^ia mirosurilor in aerul 

inconjurator se evalueaza in conformitate cu standardele in vigoare 

respectiv, „SR EN 16841-1 Aer inconjurator. Determinarea prezentei 

mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea 1: Metoda 

grilei”, „SR EN 16841-2 Aer inconjurator. Determinarea prezen^ei 

mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea 2: Metoda 

darei de miros” si „SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea 

concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica” sau cu alte 

standarde intemationale care garanteaza ob^inerea de date de o calitate 

^tiin^ifica echivalenta.

Art. 64^ (1) In cazul existentei unor plangeri din partea 

publicului care reclama existen^a unui disconfort olfactiv autoritatea 

publica centrala pentru sanatate, prin structurile subordonate formuleaza 

raspunsurile la respectivele plangeri.
(2) In situatia in care in urma investigatiilor autoritatea publica 

centrala pentru sanatate, prin structurile subordonate constata existenta 

unei legaturi de cauzalitate intre disconfortul olfactiv si starea de sanatate 

a popula^iei, notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului 

responsabila cu emiterea actelor de reglementare in domeniul protectiei 

mediului pentru reexaminarea si actualizarea respectivelor acte.”

10. La art. 70, litera g) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„g) sa reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporara sau 

permanenta, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfa§urarea 

unor activitati generatoare de disconfort, disconfort olfactiv pentru 

popula^ie in anumite zone ale localitatilor, cu predominania in spaliile 

destinate locuintelor, in zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii 

§i agrementului, unitati sanitare §i unitati de invatamant;”

11. La articolul 70, dupa litera j) se introduc cinci noi litere, 
lit. k) - o), cu urmatorul cuprins:

„k) sa prevada la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea 

teritoriului masuri de prevenire si reducere a disconfortului olfactiv;
1) sa intretina reteaua de canalizare, instalatiile de 

preepurare/statiile de epurare si sa ia toate masurile astfel incat sa nu creeze
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disconfort olfactiv;
m) sa controleze cu scop preventiv si la sesizarea publicului, 

activitajile care nu se supun reglementarii din punctul de vedere al 
protectiei mediului si care pot crea disconfort olfactiv;

n) la implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructs, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in vecinatatea activitatilor cu 

posibil impact olfactiv asupra populatiei, autoritatile administratiei 

publice locale resping solicitarile de dezvoltare a proiectelor care necesita 

asigurarea de protectie sanitara, daca distantele minime de protectie 

sanitara stabilite intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc 

disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei nu sunt respectate;
o) in cazul zonelor reziden^iale in vecinatatea carora se 

desfa§oara activita^i existente cu impact olfactiv la care distanja minima 

de protectie sanitara in vigoare nu este respectata operatorul/titularul 

activitatii are obligatia sa ia toate masurile necesare in vederea diminuarii 

disconfortului produs, prin implementarea unui Plan de gestionare a 

disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publica centrala pentru 

sanatate, prin structurile subordonate si/ sau autoritatea administratiei 

publice locale, dupa caz. Pentru activitatile supuse procedurilor de 

reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului Planul de 

gestionare a disconfortului olfactiv se avizeaza si de autoritatea publica 

centrala pentru protectia mediului, prin structurile subordonate.”

12. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 72. - (1) La elaborarea planurilor de urbanism si 

amenajarea teritoriului se respecta prevederile prezentei ordonante de 

urgenta si reglementarile speciale si se prevad, in mod obligatoriu, masuri 

de prevenire si reducere a disconfortului olfactiv, masurile prevazute in 

Planurile de gestionare a disconfortului olfactiv, precum si masuri de 

mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al 
fiecarei zone si localitati, condifii de refacere peisagistica si ecologica a 

zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie 

sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva 

inunda^iilor.
(2) La elaborarea Planurilor de gestionare a disconfortului 

olfactiv se iau in considerare masurile de prevenire si de reducere a 

disconfortului olfactiv, stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1).”
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13. La articolul 75, litera z^) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„z^) plate§te, in conditiile legii, contribu^ii obligatorii sau 

voluntare la organizatiile constituite in baza tratatelor §i conventiilor 

intema{ionale la care Romania este parte, prin Ministerul Mediului, 
Apelor si Padurilor in limita bugetului aprobat.”

14. La articolul 82, literele a) si c) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„a) organizeaza si coordoneaza activitatea de monitorizare a 

starii de sanatate a populatiei in relatie cu factorii de rise din mediu, 
inclusiv disconfortul olfactiv;

c) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala 

pentru protectia mediului, reglementM privind calitatea si igiena 

mediului, inclusiv disconfortul olfactiv si asigura controlul aplicarii 

acestora;”

15. La articolul 82, dupa litera c) se introduce o noua litera, 
litera c^), cu urmatorul cuprins:

„c^) aproba impreuna cu autoritatea publica centrala din 

domeniul protectiei mediului metodologii cu privire la prevenirea si 
reducerea disconfortului olfactiv;”

16. La articolul 82, literele d) si h) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„d) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia 

mediului in managementul calitatii mediului, inclusiv disconfortul 

olfactiv, in relatie cu starea de sanatate a populatiei;

h) colaboreaza, la nivel central si local, in asigurarea accesului 

publicului la informatia de statute in relatie cu mediul, inclusiv 

disconfortul olfactiv;”

17. La articolul 90, dupa litera i) se introduc cinci noi litere, 
literele j) - o), cu urmatorul cuprins:

,j) iau masurile necesare prevenirii si reducerii disconfortului 

olfactiv provenit de la activitatile care nu se supun reglementarii din 

punctul de vedere al protectiei mediului si dispun masurile legale ce se 

impun;
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k) colaboreaza cu autoritatile competente pentm protectia 

mediului in ceea ce priveste prevenirea si reducerea disconfortului 

olfactiv provenit de la activitatile pentm care este necesara emiterea 

autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu;
l) aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea 

teritoriului cu respectarea distantelor prevazute in legislatia in vigoare si 
dispun masurile legale ce se impun;

m) resping solicitarile de dezvoltare a proiectelor daca distantele 

minime de protectie sanitara nu sunt respectate sau in zona sunt instalatii 

care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei;
n) controleaza in scop preventiv si la sesizarea publicului, prin 

serviciile de specialitate activitatile pentm care nu este necesara obtinerea 

autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu si care ar putea crea un 

disconfort olfactiv si dispun masurile legale ce se impun;
o) reglementeaza inclusiv prin interzicerea permanenta sau 

temporara desfasurarea activitatilor generatoare de disconfort olfactiv in 

zonele de locuit, recreere, odihna, tratament si agrement.”

18. La articolul 96 alineatul (1), punctul 1 se modiflca si va 

avea urmatorul cuprins;
„1. obligatiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de 

automonitorizare inclusiv pentru disconfortul olfactiv si de a raporta 

autoritatii publice teritoriale de protectie a mediului rezultatele 

automonitorizarii si/sau alte date solicitate, precum si accidentele si 
incidentele care pot conduce la pericole de accidente;”

19. La articolul 96 alineatul (1), dupa punctul 15 se introduc 

doua noi puncte, punctele 15^ si 15^, cu urmatorul cuprins:
„15f obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a 

prevede la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 

masuri de prevenire si reducere a disconfortului olfactiv;
15^. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a controla 

la sesizarea publicului, activitatile care nu se supun reglementarii din punctul 

de vedere al protectiei mediului si care pot crea disconfort olfactiv;”

20. La articolul 96 alineatul (1), dupa punctul 28 se introduce 

un nou punct, punctul 29, cu urmatorul cuprins:
„29. obligatia operatorilor economici/titularilor activitatilor de a 

elabora §i de a respecta Planul de gestionare a disconfortului olfactiv;”
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21. La articolul 96 alineatul (2), punctul 12 se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„12. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a 

amenaja, intretine si dezvolta retele de canalizare, instalatiile de 

preepurare/statiile de epurare si sa ia toate masurile astfel incat sa nu se 

creeze disconfort olfactiv;”

22. La articolul 96 alineatul (2), dupa punctul 12 se introduc 

patru noi puncte, punctele 12^ -12^, cu urmatorul cuprins:
„12L obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a lua 

masurile necesare prevenirii si reducerii disconfortului olfactiv provenit 

de la activitatile care nu se supun reglementarii din punctul de vedere al 
protectiei mediului si de a dispune masurile legale ce se impun;

12^. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a 

respinge solicitarile de dezvoltare a proiectelor daca distantele minime de 

protectie sanitara nu sunt respectate sau in zona sunt instalatii care produc 

disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei;
12^. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a 

controla in scop preventiv si la sesizarea publicului, prin serviciile de 

specialitate, activitatile pentru care nu este necesara obtinerea 

autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu si care ar putea crea un 

disconfort olfactiv si de a dispune masurile legale ce se impun;
12"^. obligafia autoritatii administratiei publice locale de a 

reglementa inclusiv prin interzicerea permanenta sau temporara a 

desfasurarii activitatilor generatoare de disconfort olfactiv in zonele de 

locuit, recreere, odihna, tratament si agrement, unitati sanitare si unitati 

de invatamant;”

23. La articolul 96 alineatul (3), punctele 1 si 4 se modifica si 

vor avea urmatorul cuprins:
„L obligatia persoanelor fizice de a fiinctiona cu respectarea 

prevederilor autorizatiei de mediu §i a persoanelor juridice de a functiona 

cu respectarea prevederilor autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu 

pentru activitatile care fac obiectul procedurilor de reglementare din 

punct de vedere al protectiei mediului, precum si cu respectarea Planului 

de gestionare a disconfortului olfactiv;

4. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a diminua, modifica 

sau inceta activitatile generatoare de poluare, si/sau disconfort olfactiv la
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cererea motivata a autoritatilor pentru protectia mediului;”

24. La articolul 96 alineatul (3), punctele 9 si 13 se modifica 

si vor avea urmatorul cuprins:
„9. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza in 

totalitate si la termen masurile impuse, in conformitate cu actele de 

reglementare, Planul de gestionare a disconfortului olfactiv ?i prevederile 

legale, de persoanele imputemicite cu verificarea, inspectia si controlul in 

domeniul protectiei mediului;

13. obligatiile persoanelor fizice §i juridice de a imbunatati 

performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor, disconfortului 

olfactiv si de a nu pune in exploatare instalatiile ale caror emisii depasesc 

limitele stabilite prin actele de reglementare;”

25. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins;
„Art. 100. - In sensul prezentei ordonante de urgen^a autoritatea 

publica centrala pentru protectia mediului este Ministerul Mediului, 
Apelor si Padurilor.”

Art. II. - Continutul Planului de gestionare a disconfortului 

olfactiv pentru toate activitatile care pot crea disconfort olfactiv se 

stabile§te prin hotarare a Guvemului la propunerea autoritatii publice 

centrale cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului §i a autoritatii 

publice centrale cu responsabilitati in domeniul sanatatii, in termen de 

maximum 180 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort 

olfactiv se aproba prin hotarare a Guvemului la propunerea autoritatii 

publice centrale cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului si a 

autoritatii publice centrale cu responsabilitati in domeniul s^atatii, in 

termen de maximum 180 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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