
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 6 / 5 februarie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din ziua  de  5.02.2003   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

5.02.2003  între orele 9,00 � 14,30   având 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 examinat, în vederea avizării

în fond, 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 ( PL

nr.692/2002).
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În urma dezbaterilor generale, comisia, prin concluziile prezentate de

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , a apreciat că producerea,

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.

Astfel, în aceste condiţii, odată cu apariţia riscurilor potenţiale ale

producerii şi utilizării organismelor modificate genetic asupra diversităţii

biologice naturale şi asupra sănătăţii oamenilor,o serie de ţări au iniţiat şi

dezvoltat programe de cercetări şi biotehnologii industriale, prin care

monitorizează aceste riscuri. Totodată  multe dintre ţările care utilizează

produsele acestor industrii au adoptat legislaţia Uniunii Europene în domeniu

aplicând reglementările necesare în vederea obţinerii, experimentării, producerii,

comercializării şi utilizării organismelor modificate genetic în condiţii de

siguranţă pentru mediu şi sănătatea oamenilor.

Pornind de la considerentul că asigurarea securităţii biologice,  este de

interes 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  să convină asupra elaborării şi adoptării unor instrumente juridice

internaţionale clare care să stabilească procedurile în cazul comerţului
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internaţional cu organisme modificate genetic. În continuare, pentru a

reglementa sub egida  Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător

şi a Secretariatului Executiv al Convenţiei asupra diversităţii biologice a fost

semnat  Protocolul de la Cartagena care a fost adoptat la Montreal la 29 ianuarie

2000.

Proiectul de lege care cuprinde Protocolul de la Cartagena asupra

securităţii biologice  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.

Prevederile prezentului proiect de lege reglementează şi comerţul

internaţional cu organisme modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei

moderne, precum şi cu  produse rezultate din acestea, în sensul protecţiei 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.

Acest Protocol se aplică mişcărilor transfrontiere în baza acordurilor şi

înţelegerilor bilaterale, regionale şi multilaterale privind mişcarea transfrontieră

intenţionată a organismelor modificate genetic.
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Întrucât asupra articolelor nu s-au făcut intervenţii, comisia a hotărât, în

unanimitate, adoptarea 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 în forma înaintată de către Senat.

Din numărul total al membrilor ( 14 ) a absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD )   .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


