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Cabinet Președinte 

Nr. 3252 / 24.06.2020 

COMUNICAT 

Observații asupra „Legii de modificare a Ordonanței de urgență  

a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului‟ 

 

 În data de 17 iunie 2020 a fost adoptată în Camera Deputaților Legea de 

modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, modificări cunoscute sub denumirea de „Legea mirosului‟. 

 În Expunerea de motive, inițiatorii legii arată că „Legea Mirosurilor este un 

instrument mult așteptat de către cetățenii din toată țara, oameni ajunși în situația în 

care nu pot deschide ferestrele, nu pot ieși în parcuri, nu pot beneficia de dreptul 

fundamental la aer curat, din cauza poluării olfactive generată de activitatea unor 

operatori industriali, ferme zootehnice sau gropi de gunoi, amplasate în proximitatea 

zonelor rezidențiale‟. 

 Cu privire la fermele zootehnice, subiectul nu este nou, deoarece în ultimii ani a 

existat tendința realizării unor construcții civile în apropierea exploatațiilor zootehnice, 

deși multe dintre acestea pe fonduri europene, cu respectarea tuturor normelor de mediu 

în vigoare. La data respectivă, când au fost realizate casele de locuit, „oamenii care nu 

pot acum deschide ferestrele pentru a putea beneficia de dreptul fundamental la aer 

curat‟ nu au fost deranjați de problema disconfortului olfactiv, pentru că unitățile 

zootehnice erau acolo. Nici o fermă zootehnică nu a fost construită lângă zone 

rezidențiale, ci invers. Facem precizarea, că toate unitățile zootehnice construite în timp, 

atunci când au fost realizate, au avut avizele și aprobările necesare conform legislației în 

vigoare la data respectivă (disciplina în construcții, mediu etc.). 
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 Considerăm că inițiatorii legii ar fi trebuit să solicite, în prealabil, și efectuarea 

verificărilor necesare pentru toate construcțiile civile și complexele rezidențiale, dacă la 

data realizării construcției au avut toate avizele, autorizațiile și aprobările necesare, 

pentru amplasarea acestor construcții, ținând cont de faptul că în zonă existau exploatații 

zootehnice care funcționau acolo de foarte mulți ani, dacă au respectat legislația în 

domeniu. 

 Apariția acestui act normativ, care face referire și la fermele zootehnice fără a 

consulta specialiști și experți în domeniu și care a creat numeroase discuții în spațiul 

public, arată, dacă mai era necesar, modul în care a fost tratată și abordată zootehnia 

românească în ultimii 30 de ani, neluându-se în seamă rolul fundamental în securitatea 

alimentară a cetățenilor români. Au scăzut drastic efectivele de animale, s-a redus 

numărul exploatațiilor și a producțiilor, suntem dependenți de import și, în același timp, 

la insecuritate și creșteri de prețuri ale produselor animaliere de toate categoriile. 

 În țara noastră, valoarea producției zootehnice reprezintă în prezent circa 28 – 30% 

din valoarea globală a producției agricole, față de cel puțin 50% cât ar trebui să reprezinte 

în mod normal. Gripa aviară, pesta porcină africană, dar și altele, iar mai recent criza 

sanitară, vor determina și mai mult scăderea producției zootehnice naționale, făcându-ne 

și mai dependenți de importuri. Asta ar mai lipsi acum, să închidem fermele zootehnice și 

pentru unele mirosuri, pe baza unor aprecieri subiective ale unora, în condițiile în care 

noi nici nu dispunem de aparatura și dotarea necesară pe teritoriul României, pentru 

determinarea disconfortului olfactiv, existând doar un laborator acreditat RENAR, la 

nivel central. 

 În domeniul protecției mediului, România are reglementări specifice, sunt norme 

de protecție a sănătății umane, precum și norme sanitar-veterinare, pe care toți crescătorii 

de animale din fermele familiale sau din fermele mai mari trebuie să le respecte. Fără 

discuție că este obligatoriu din partea agenților economici, a cetățenilor, respectarea 

legislației, a normelor tehnice privind protecția mediului, astfel încât să nu fie depășite 

limitele minime admise ale poluanților, privind solul, apa și calitatea aerului, care pot 

pune în pericol sănătatea umană. 
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 În  țara  noastră, amplasamentele exploatațiilor agricole sunt reglementate de 

Legea  nr. 204  din  anul  2008  și  de Ordine ale Ministerului Sănătății (nr. 536/1997 și 

nr. 119/2014). Această lege stabilește păstrarea amplasamentelor exploatațiilor agricole 

care au fost înființate și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 Toate activitățile de creștere a animalelor sunt supuse normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației, instituite prin Ordinul Ministrului 

Sănătății nr. 119/2014. Articolul 11 din OM nr. 119/2014 stabilește distanțele minime de 

protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort 

și riscuri asupra sănătății populației. Controlul în acest caz este realizat de către Direcțiile 

de sănătate publică. 

 În zona de protecție sanitară a exploatațiilor agricole existente și care funcționează 

conform prevederilor legale se interzice eliberarea autorizațiilor de construcție și 

construirea clădirilor destinate locuințelor și altor obiective socio-economice. Zonele de 

protecție sanitară și distanțele minime de protecție sunt definite și stabilite de Norme de 

igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Sănătății nr. 119/2014. De ce nu s-au respectat și de ce nu se respectă ? Este 

inadmisibil ce se întâmplă și mai ales cum se încearcă reglementarea – PRIN ABUZ. 

 În perimetrele limitrofe construcțiilor reprezentând exploatații agricole sau anexe 

gospodărești ale acestora, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanțelor de 

protecție în care s-a instituit un regim de restricții privind amplasarea de locuințe sau 

obiective socio-economice, solicitantul va obține avizul conform al Direcției pentru 

agricultura județeană, respectiv a municipiului București. Așa scrie Legea:204/2008 

privind protejarea exploatatiilor agricole 

 Deținătorii de exploatații agricole care au fost înființate și funcționează cu 

respectarea prevederilor legale și în perimetrul cărora s-au construit locuințe sau alte 

obiective socio-economice cu nerespectarea restricțiilor impuse de Ordinul Ministrului 

Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de 

viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, pot iniția proceduri judiciare 

în vederea demolării acelor construcții neautorizate, sau a celor autorizate, fără 

respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni și limita 

disconfortul și riscurile sanitare. 
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 Încălcările grave ale unor legi nu pot fi rezolvate prin emiterea altor legi care să 

impună măsuri de forță împotriva acelora care, cu eforturi extraordinare, au construit sau 

au menținut în funcțiune unități producătoare de SECURITATE ALIMENTARĂ. Este 

incredibil ce se întâmplă în România. Chiar agricultura, producția alimentară și cei care o 

fac chiar la nivel de performanță au ajuns pe treapta cea mai de jos, ca importanță. 

Pentru aplicarea acestei legi este necesar să avem stabilite niște standarde și de luat 

niște măsuri, chiar și de organizare a teritoriului național, lucru care nu s-a făcut, care să 

prevadă prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător, precum și aparatura și 

dotarea necesară, care să poată constata depășirea unor valori minim admise. 

Din informațiile pe care le deținem, în România există doar un sigur laborator 

acreditat RENAR pentru determinarea nivelului de miros prin olfactometrie dinamică, 

deținut de un Institut Național de Cercetare - Dezvoltare. 

Considerăm că promulgarea acestui act normativ nu aduce beneficii protecției 

mediului, ci dimpotrivă, creează numeroase confuzii și posibile litigii și abuzuri, cu 

consecințe grave, nefiind posibilă verificarea tehnică a unei eventuale depășiri a 

disconfortului olfactiv. 

În sensul celor spuse mai sus, cerem Președintelui României să nu promulge o 

astfel de lege, iar Parlamentului să reia analiza ei și să o respingă. 

 

București, 24 iunie 2020 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Prof. univ emerit dr. ing. dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ 

 

  


