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La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat  1

deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea

Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind

diversitatea biologică ( semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la

Montreal la 29 ianuarie 2000 ( PL nr.692/2002).

2. Alte probleme curente privind activitatea comisiei.

La primul punct al ordinii de zi , comisia a trecut la examinarea, în

vederea avizării în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de

la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică
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( semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie

2000 ( PL nr.692/2002).

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

crearea, experimentarea, introducerea în mediul înconjurător, comercializarea şi

utilizarea organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea,

constituie una din problemele de mare actualitate, care preocupă comunitatea

ştiinţifică, sectoarele industriale, agricole şi de sănătate, instituţiile

guvernamentale, mediile politice, consumatorii şi opinia publică. În ultima

perioadă de timp, tehnicile biotehnologiei moderne au început să fie utilizate de

cercetători pentru a crea microorganisme, plante şi animale cu caracteristici noi,

utile, dezvoltându-se pe parcurs o serie de aplicaţii şi industrii sectoriale, bazate

pe aceste tehnici.

În aceste condiţii, subliniază domnia sa , au apărut şi preocupările cu

privire la riscurile potenţiale ale producerii şi utilizării organismelor modificate

genetic asupra diversităţii biologice naturale şi asupra sănătăţii oamenilor.

Pentru a monitzoriza riscurile potenţiale, ţările care şi-au dezvoltat astfel de

cercetări şi industrii, precum şi multe dintre ţările care utilizează produsele

acestor industrii au adoptat legislaţia Uniunii Europene în domeniu şi au

construit capacităţile instituţionale necesare pentru a se asigura că obţinerea,

experimentarea, producerea, comercializarea şi utilizarea organismelor

modificate genetic se fac în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea

oamenilor.
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În ansamblu, aceste reglementări, care se bazează pe principiul

precauţiei, incluzând proceduri detaliate pentru evaluarea şi managementul

riscurilor, formează un nou capitol de drept al mediului, acela al securităţii

biologice, care îşi găseşte reflectarea atât în normele de drept intern cât şi în

normele de drept internaţional.

Asigurarea securităţii biologice, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , este nu numai de interes local, dar şi regional şi global,

Convenţia asupra diversităţii biologice, adoptată la Rio de Janeiro, la 2 iunie

1992 şi ratificată de Parlamentul României prin Legea nr.58/1994, recomandă

statelor să îşi adopte propria legislaţia naţională în domeniu şi, pe de altă parte,

să convină asupra elaborării şi adoptării unor instrumente juridice internaţionale

clare care să stabilească procedurile în cazul comerţului internaţional cu

organisme modificate genetic.

Astfel, pentru a reglementa comerţul internaţional cu organisme

modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi cu  produse

rezultate din acestea, sub egida  Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul

Înconjurător şi a Secretariatului Executiv al Convenţiei asupra diversităţii

biologice, a fost adoptat Protocolul de la Cartagena asupra securităţii biologice

care a fost deschis spre semnare pe 24 mai 2000, la Nairobi/Kenya, cu ocazia

celei de a 5-a reuniuni a Conferinţei Părţilor la Convenţia asupra diversităţii

biologice.
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Proiectul de lege aflat în discuţie are ca scop stabilirea măsurilor privind

controlul activităţilor care operează cu organisme modificate genetic, în vederea

asigurării că aceste activităţi se desfăşoară în condiţii de securitate biologică,

prin prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor de a se produce efecte

negative asupra diversităţii biologice, echilibrului ecologic şi calităţii mediului

înconjurător, precum şi asupra sănătăţii oamenilor.

În finalul acestei prezentări, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei subliniază că, comerţul intrenaţional cu organisme modificate genetic şi

cu produse rezultate din acestea este reglementat prin prevederile Protocolului

de la Cartagena privind securitatea biologică, care este semnat, până în prezent,

de 168 de state, precum şi de Uniunea Europeană.

În consecinţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

comisiei aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat.

Referindu-se la prevederile prezentului Protocol, dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan  menţionează că, în  conformitate cu abordarea precauţionară conţinută

în Principiul 15 al Declaraţiei de la Rio privind Mediul şi Dezvoltarea,

obiectivul acestui Protocol este de a contribui la asigurarea unui nivel adecvat de

protecţie pentru siguranţa transferului, manipulării şi utilizării organismelor

modificate genetic rezultate din biotehnologia modernă şi care pot avea efecte

adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinând de

asemenea cont de riscurile pentru sănătatea umană şi concentrându-se în special

asupra mişcării lor transfrontiere. Fiecare parte trebuie să adopte măsuri
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potrivite juridice, administrative sau orice altă măsură necesară pentru

implementarea obligaţiilor din acest Protocol.

Acest Protocol se aplică mişcărilor transfrontiere, tranzitului, manipulării

şi utilizării tuturor organismelor vii modificate genetic care pot avea efecte

adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice,

ţinându-se de asemenea cont de riscurile pentru sănătatea umană.

Astfel, domnia sa propune comisiei ca proiectul de lege în discuţie să fie

aprobat în forma înaintată de către Senat.

În continuare, dl.dep.farm.Ion Burnei menţionează că acest Protocol nu

se aplică, în pofida Articolului 4 şi fără a prejudicia dreptul unei Părţi de a

supune toate organismele modificate genetic unei evaluări a riscurilor înainte de

a lua decizia privind importul lor, mişcărilor transfrontiere a organismelor

modificate genetic, care sunt produse farmaceutice destinate populaţiei şi care

cad sub incidenţa altor acorduri sau organisme internaţionale relevante.

Domnia sa se pronunţă pentru aprobarea proiectului de lege în forma

înaintată de către Senat.

Doamna dep.Constanţa Popa intervine şi arată că părţile pot încheia

acorduri şi înţelegeri bilaterale, regionale şi multilaterale privind mişcarea

transfrontieră intenţionată a organismelor modificate genetic, în conformitate cu

obiectivele acestui Protocol şi cu condiţia ca asemenea acorduri şi înţelegeri să

furnizeze un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel al Protocolului.
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De asemenea, părţile se vor informa reciproc, prin Centrul de schimb de

informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice, de orice acorduri şi

înţelegeri bilaterale, regionale şi multilaterale care au fost încheiate înainte sau

după intrarea în vigoare a acestui Protocol. Prevederile acestui Protocol nu vor

afecta mişcarea transfrontieră intenţionată care are loc în virtutea unui astfel de

acord sau înţelegere între Părţile la acest acord sau înţelegere. Astfel, orice parte

poate decide ca reglementările sale naţionale să fie aplicate pentru diferite

importuri specifice care îi sunt destinate şi va notifica decizia sa Centrului de

schimb de informaţii pentru prevenirea riscurilor biotehnologice.

Domnia sa propune ca proiectul de lege în discuţie să fie aprobat în

forma înaintată de către Senat.

În finalul şedinţei, comisia a hotărât, în unanimitate, să supună Plenului

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru

ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia

privind diversitatea biologică ( semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro),

adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, în forma înaintată de către Senat .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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