
 

 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și a 

conținutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitățile care pot 
crea disconfort olfactiv 

 
Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei 

actuale 
În data de 10 iulie 2020 a fost probată de către Parlament Legea nr. 

123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în M. Of. al 

României nr. 613 din 13 iulie 2020. 
 
Prin această lege se întărește coordonarea în cadrul procedurilor de 

reglementare dintre autoritatea publică pentru sănătate și autoritatea 
publică pentru protecția mediului, pentru a se putea impune 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. Totodată, se 

specifică în mod clar standardele în vigoare conform cărora se evaluează 

prezenţa şi concentraţia mirosurilor în aerul înconjurător.  
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 autoritatea publică 

centrală cu responsabilități în domeniul protecției mediului și autoritatea 

publică centrală cu responsabilități în domeniul sănătății trebuie să 

elaboreze, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a 

legii: 
- metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv; și 
- conţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru 

toate activităţile care pot crea disconfort olfactiv; 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 1.1 
În cazul proiectelor 

de acte normative care 
transpun legislaţie 
comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia 
 

         
  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Schimbări preconizate Prezentul proiect de act normativ aprobă metodologia pentru stabilirea 
nivelului de disconfort olfactiv și conținutul planului de gestionare a 

disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort 

olfactiv, care fac parte integrantă din anexele I și II ale proiectului de 

hotărâre. 
 
Metodologia este destinată pentru utilizarea în evaluarea și gestionarea 

mirosurilor care provoacă efecte neplăcute și inacceptabile la nivel național, 

respectiv în evaluarea riscului asupra stării de sănătate în funcție de agentul 

cauzal și determinarea măsurilor aplicabile în vederea diminuării 

disconfortului olfactiv. Metodologia se adresează atât operatoriilor 

economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv, cât și 

autorităților administrației publice centrale și locale și publicului. 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020, planul de gestionare a 
disconfortului olfactiv se elaborează și se pune în aplicare de către operatorii 

economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv. De 
asemenea, autoritățile administrației publice locale trebuie să prevadă la 

elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de 

prevenire și reducere a disconfortului olfactiv. În acest sens, prezentul proiect 

de act normativ supune spre aprobare conținutul planului de gestionare a 

disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort 
olfactiv. 

 
3. Alte informaţii  

Nu au fost identificate. 

 
Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic  
1.1 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul ajutoarelor de 
stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri  
2^1. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Operatorii economici/titularii activităților care pot genera 

disconfort olfactiv trebuie să elaboreze și să pună în aplicare un 
plan de gestionare a disconfortului olfactiv utilizând conținutul 

cadrul prevăzut în anexa II, care face parte integrantă din 

prezentul proiect de act normativ. 
2^2. Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijloci 
Operatorii economici/titularii activităților care pot genera 

disconfort olfactiv trebuie să elaboreze și să pună în aplicare un 

plan de gestionare a disconfortului olfactiv utilizând conținutul 

cadrul prevăzut în anexa II, care face parte integrantă din 

prezentul proiect de act normativ. 
3. Impactul social Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de act 

normativ conduce la reducerea și/sau eliminarea disconfortului 
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olfactiv și contribuie la atingerea obiectivelor privind 

protejarea sănătății umane și a mediului.  
4. Impactul asupra mediului  Impactul asupra mediului va fi unul pozitiv, deoarece prin 

determinarea nivelului de disconfort olfactiv și punerea în 

aplicare a unui plan de gestionare a disconfortului olfactiv, 
operatorii economici/titularii activităților acționează pentru o 
aplicare mai eficientă a măsurile pentru reducerea poluării. 

5.Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea   a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat. 
 

- mii lei - 
 

Indicatori 
 

Anul 
curent 

 
Următorii 4 ani 

Media 
pe 

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

 1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

    a) buget de stat, din acesta:       
         (i)  impozit pe profit        
         (ii) impozit pe venit       
    b)   bugete locale:       
         (i)  impozit pe profit       

bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
      

 

         (i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

  a) buget de stat, din acesta:       
        (iii)   cheltuieli de capital        
    b) credit extern       
    c) surse proprii        
3.  Impact financiar, plus/minus, 
din care:  

      

a) buget de stat        
b) bugetele locale       

4 . Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor  bugetare  

Nu este 
cazul. 

 
 
  

    

 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea  veniturilor bugetare 

Nu este 
cazul. 
 

     

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea  modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

Nu este cazul. 

7. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 
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Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
   a) acte normative  în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 
   b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea  implementării 

noilor dispoziţii 

Nu este cazul. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice  

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

2. Conformitatea  proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 
Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

4  Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

5  Alte acte normativeşi/saudocumente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

6  Alte informaţii Nu  au fost identificate. 

 
Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate 
 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ   
   

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 
 

3. Consultările organizate cu autorităţile  

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect  activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile  Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 

Proiectul de act normativ a fost supus consultării cu structurile 

asociative ale autorităţilor publice locale. 
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locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 
4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005  privind  
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente   

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către 
Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii 
                                                               

Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului 

de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 
 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 

îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată. 
 

 
2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 
 

    
 
Nu este cazul. 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 
 

Nu este cazul. 

2.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 
Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și a conținutului Planului de gestionare a 
disconfortului olfactiv pentru activitățile care pot crea disconfort olfactiv, care în forma prezentată a fost 

avizat de ministerele interesate și de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
 
 
  
 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI 

PĂDURILOR 

Mircea FECHET 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

 

Nelu TĂTARU 

  
  
  

AVIZĂM FAVORABIL: 
 

 
 

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI  

Ion ŞTEFAN 

 

 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

Marian Cătălin PREDOIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


