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REFERAT DE APROBARE 

 

Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 
sănătate publică privind mediul de viață al populației a ajuns în atenția autorităților publice 
centrale și locale la scurt timp după publicare.  

Astfel, autoritatea publică centrală pentru mediu a propus o serie de modificări ţinând 
cont de faptul că o parte din prevederile Ordinului 119/2014 se referă la domenii reglementate 
sau aflate în atribuţiile Ministerului Mediului, precum deşeurile, emiterea avizelor/autorizaţiilor 
de mediu etc şi este necesară o bună corelare şi concordanţă cu legislaţia de mediu.  

De asemenea, în anul 2016 a fost elaborat un proiect de hotărâre a guvernului privind 
piscinele și bazinele de înot, care nu a fost aprobată din cauza lipsei temeiului legal într-un act 
normativ de rang superior. Normele existente în OMS nr. 119/2014 au fost completate cu 
prevederile suplimentare din proiectul de hotărâre, asfel că a fost elaborat un capitol de sine 
stătător pentru apele recreaționale.  

Tot în anul 2016 a fost reglementat domeniul serviciilor funerare, cimitirelor, 
crematoriilor prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016, care a abrogat capitolul VIII al Ordinului 
119/2014.   

In anul 2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale a solicitat o serie de modificări 
ale OMS nr. 119/2014 pentru a înlesni accesul micilor fermieri la finanțările din fonduri UE. In 
plus a fost ridicată problema cu care se confruntă multe ferme situate în proximitatea 
localităților, ferme care la momentul înființării respectau toate reglementerile în vigoare, dar 
ulterior dezvoltarea imobiliară s-a extins peste teritoriul de protecție sanitară, reclamându-se 
apoi nerespectarea distanțelor.   

Nu în ultimul rând, direcțiile de sănătate publică județene, colegiile medicilor, societăți 
comerciale au sesizat o serie de dificultăți în implementare/aplicare.  

Propunerile au fost analizate de specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică şi 
ai Ministerului Sănătăţii în concordanță cu legislația conexă existentă, fiind aduse modificări și 
completări Ordinului nr. 119/2014 astfel încât protejarea sănătății populației în mediul său de 
viață să rămână obiectivul central al prezentului ordin. 

Faţă de cele menţionate, am elaborat proiectul de act normativ alăturat, pe care, vă 
rugăm să îl aprobaţi pentru consultare publică prin postare pe site-ul Ministerului Sănătăţii la 
secţiunea Transparenţă Decizională. 
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