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În anul 2020, capitala țării a înregistrat cele mai mari depășiri ale valorilor privind nivelul-limită de 
substanţe prezente în aerul înconjurător, motiv pentru care, în scopul evitării şi prevenirii producerii 
unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca 
întreg, a fost modificată și completată O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului. 
 
Pentru definirea unor termeni, s-a stabilit că, disconfortul olfactiv – este efectul generat de o activitate 
care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv 
pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și 
internaționale în vigoare. 
 
Prin urmare din data de 13.07.2020 actul normativ menționat, reglementează și problema 
disconfortului olfactiv, stabilindu-se sancțiuni pentru persoanele fizice și juridice care generează 
disconfort sau refuză să ia măsurile necesare pentru reducerea disconfortului, din care menționăm: 

 
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane 
fizice, şi de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi 
legale: 

 
- 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 punctul de vedere al 
protecţiei mediului, precum şi cu respectarea planului de gestionare a disconfortului olfactiv; 
 
- obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a controla la sesizarea publicului activităţile 
care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului şi care pot crea 
disconfort olfactiv; 
 
- obligaţia de a se legitima la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control prevăzut în 
prezența ordonanţă de urgenţă; 
 

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

 
- obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a diminua, modifică sau înceta activităţile generatoare 
de poluare şi/sau disconfort olfactiv la cererea motivată a autorităţilor pentru protecţia mediului; 
 
- obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în 
conformitate cu actele de reglementare, planul de gestionare a disconfortului olfactiv şi prevederile 
legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei 
mediului; 
 



- obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a suportă costul pentru repararea unui prejudiciu şi de a 
înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit 
principiului "poluatorul plăteşte". 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
 


