
                              

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 

genetic 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei 

actuale. 

 

În prezent, în România, activitățile care implică utilizarea organismelor 

modificate genetic sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor 

modificate genetic, aprobată prin Legea nr. 247/2009 (OUG 43/2007). 

Această ordonanță de urgență transpune Directiva 2001/18/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind 

diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de 

abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului.  

Adoptarea prezentei Ordonanțe de urgență a Guvernului completează cadrul 

legislativ și va da posibilitatea României de a restricționa sau de a interzice 

cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe întreg teritoriul său 

sau în părți ale acestuia, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 

2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de 

modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor 

membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor 

modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (Directiva 412/2015). 

Deasemenea prevederile introduse vor actualiza și consolida evaluarea 

riscurilor pentru mediu determinate de OMG-uri, în special în ceea ce 

privește evaluarea efectelor pe termen lung asupra mediului, în conformitate 

cu prevederile Directivei (UE) 2018/350 a Comisiei din 8 martie 2018 de 

modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului în ceea ce privește evaluarea riscurilor pentru mediu determinate 

de organismele modificate genetic. În conformitate cu art. 2 al acestei 

directive, Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de 

lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma acesteia până 

la 29 septembrie 2019 cel târziu.  

11 În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Având în vedere modificările ulterioare ale Directivei 2001/18/CE și anume: 

Directiva (UE) 2015/412 precum și Directiva (UE) 2018/350, se impune 

asigurarea transpunerii integrale a acquis –ului UE și implementării acestuia.  

Prin prezentul proiect de act normativ se asigură transpunerea completă a 

celor două directive sus menționate, de modificare a Directivei 2001/18/CE. 

2.Schimbări preconizate Prezentul proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu a organismelor modificate genetic completează prin 

prevederile din secțiunea 12 cadrul legislativ privind posibilitatea 

restricţionării sau interzicerii cultivării organismelor modificate genetic. 

Totodată se modifică anexele privind evaluarea riscurilor în vederea adaptării 



                              

la progresele tehnice și ținând seama de experiența dobândită în evaluarea 

riscurilor pentru mediu în cazul utilizării plantelor modificate genetic, 

modificând terminologia utilizată pentru a descrie cele șase etape ale metodei 

de evaluare. 

Secțiunea 12:” Restricționarea sau interzicerea cultivării organismelor 

modificate genetic”, transpune prevederile Directivei 412/2015 și dă 

posibilitatea autorităților naționale cu responsabilități în domeniu ca, în 

timpul procedurii de autorizare a unui anumit OMG sau după ce aceasta s-a 

încheiat, să decidă cu privire la necesitatea restricționării cultivării pe întreg 

teritoriul național sau în părți ale acestuia a respectivului OMG.  

Acordarea acestei posibilități este de natură să îmbunătățească procesul de 

autorizare și în același timp să asigure libertatea de alegere a agricultorilor, a 

consumatorilor și operatorilor, facilitând în consecință buna funcționare a 

pieței interne, fără a afecta evaluarea riscurilor prevăzută în sistemul folosit 

de Uniune pentru autorizarea OMG-urilor. Astfel, domeniul geografic de 

aplicare al cererii de acordare a autorizației poate fi adaptat în consecință. 

Restricțiile adoptate se referă doar la cultivare și nu la libera circulație și la 

importul de semințe și de material săditor modificate genetic ca produse în 

sine sau componente ale altor produse.  

Motivele legate de obiectivele politicii de mediu care pot susține necesitatea 

restricționării pot fi cele legate de sustenabilitatea ecosistemelor și protecția 

acestora, menținerea biodiversității locale, inclusiv a anumitor habitate și 

ecosisteme sau a anumitor tipuri de caracteristici naturale și ale peisajului, 

precum și a serviciilor și funcțiilor ecosistemice specifice. 

Prezentul act normativ urmărește totodată clarificarea definițiilor precum și 

îmbunătățirea și simplificarea sistemului de notificare cu clarificarea și 

corelarea responsabilităților tuturor factorilor implicați în domeniul 

organismelor modificate genetic.  

În acest sens, modificarea art.5 al OUG 43/2007 a fost propusă pentru a 

extinde paleta celor care pot, conform legii, realiza studii de evaluare a 

riscurilor (spre exemplu organismele științifice din România): „(4) 

Evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi a mediului se poate realiza și 

de către organisme ştiinţifice independente sau experţi independenţi, cu 

experiență în evaluarea activităților cu organisme modificate genetic, 

potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.” 

Modificarea alin. (4) a articolului 11 asigură abordarea corectă în cazul 

apariției unor situații de urgență:„(4) Autoritatea competentă poate consulta 

în procesul decizional şi în situaţii de urgenţă sau în cazul evenimentelor cu 

impact transfrontieră, după caz, autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului, experţi, organisme ştiinţifice naţionale şi internaţionale 



                              

şi poate solicita elaborarea unor studii de specialitate și/sau strategii 

specifice privind prevenirea cauzelor care au provocat situația/situațiile de 

urgență.” 

Abrogarea aliniatului (3), literele c) și d) a articolului 11, referitoare la 

funcționarea în cadrul autorității competente - Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului a unui laborator national pentru detecția și identificarea 

organismelor modificate genetic, a fost necesară datorită faptului că 

responsabilitatea privind controlul și asigurarea respectării regulilor de 

coexistență a plantelor cultivate revine Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale (MADR), iar asigurarea trasabilității intră în 

responsabilitatea Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor (ANSVSA), în calitate de autoritate competentă, conform 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 privind trasabilitatea și 

etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor 

destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate 

genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE și respectiv a 

Regulamentului (CE) 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic. Înființarea în cadrul ANPM a unui alt laborator cu 

atribuții de detecție și identificare de OMG reprezintă practic o dublare a 

activității desfășurate de MADR și ANSVSA, implicând practic cheltuieli 

bugetare nejustificate.   

3. Alte informații Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1Impact asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Prezentul act normativ stabilește măsuri în vederea protecției mediului și a 

sănătății populației. 

4.Impactul asupra mediului Noile prevederi legislative vor conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului. 

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) 

- mii lei -  

Indicatori Anul curent  Următorii 4 ani  Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare 

3.Impact financiar 



                              

4.Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

5.Propuneri pentru a 

 compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

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. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare. 

Prezentul act normativ este conform cu Directiva 412/2015 

a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 

2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce 

privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau 

de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic 

(OMG) pe teritoriul lor și cu Directiva (UE) 2018/350  

Comisiei din 8 martie 2018 de modificare a Directivei 

2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește evaluarea riscurilor pentru mediu 

determinate de organismele modificate genetic 

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 normative şi/sau documente 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Prezentul proiect de act normativ a fost avizat de către 

Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1.Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

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 

Pentru proiectul de act normativ pentru modificarea şi 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic, a fost îndeplinită 

procedura privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, prevăzută în Legea nr. 52/2003, acesta fiind 

publicat pe pagina de internet a Ministerului Mediului în 

data de ........... 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

 

3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

                                          

 

 

 



                              

 

Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță de urgență pentru 

modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, care în forma prezentată a fost avizat de 

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