
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                   Nr.26/483 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU              21 ianuarie 2002  

ECOLOGIC  
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obţinere, testare, 
utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile 
biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, retrimis de la 
Preşedinţia României spre reexaminare comisiei noastre în vederea dezbaterii şi avizării 
în fond cu adresa nr.509/2000/2001.  
 
 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege se 
încadrează în categoria legilor ordinare.  
 
 

 PRESEDINTE, 
 
             SECRETAR, 

IOAN OLTEAN        
 

                 KOVACS CSABA TIBERIU



 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic      
Nr.483/21.01.2002 

 
RAPORT   

asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obţinere, testare, 
utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a 

produselor rezultate din acestea  
 

 În urma reexaminării la solicitarea Preşedintelui României a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile 
biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, care se încadrează în categoria legilor ordinare, în şedinţa din 16 
ianuarie 2002, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege menţionat să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor, în 
vederea dezbaterii şi adoptării, cu următoarele amendamente:  

 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Amendamente propuse  
Text adoptat de comisie 

Motivarea 

 
1. 

 
 Punctul 2 al art.I din Lege. 
2. După art.1 se introduce articolul 11, cu 
următorul cuprins: 

 
 Punctul 2 al art.I din Lege se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
2. După art.1 se introduce articolul 11, cu 
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 Art. 11 – (1) Regimul special de 
reglementare, autorizare şi administrare 
stabileşte cadrul juridic şi instituţional pentru 
desfăşurarea şi controlul activităţilor 
menţionate la art. 1. 

(2) Prezenta lege nu se aplică:     
 a) organismelor obţinute prin tehnicile 
de modificare genetică menţionate la anexa 
nr.1, partea B şi la anexa nr.7 ;  
 b) produselor procesate; 
 c)  activităţilor de transport, indiferent 
de căi şi de mijloace;  
 d) operaţiunilor de comerţ şi de import / 
export, care fac obiectul unor alte acte 
normative. 
 

următorul cuprins: 
 Art. 11 – (1) Regimul special de 
reglementare, autorizare şi administrare 
stabileşte cadrul juridic şi instituţional pentru 
desfăşurarea şi controlul activităţilor menţionate 
la art. 1. 

(2) Prezenta lege nu se aplică:     
 a) organismelor obţinute prin tehnicile de 
modificare genetică menţionate la anexa nr.1, 
partea B şi la anexa nr.2 Partea A**);  
 b) produselor procesate; 
 c)  activităţilor de transport, indiferent de 
căi şi de mijloace;  
 d) operaţiunilor de comerţ şi de import / 
export, care fac obiectul unor alte acte 
normative. 
 

 
Anexa nr.7 fiind abrogată 
se va face trimitere la 
anexa nr.2 Partea A**). 

 
2. 

 
 Punctul 53 al articolului I din lege. 
53. La art.50, alineatele (1) şi  (2) vor avea 
următorul cuprins : 
 Art.  50.  –  (1) Constituie contravenţii 
următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât potrivit legii penale să 
fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează 
după cum urmează: 
 a) încălcarea dispoziţiilor art. 8, alin. 
(7); art. 9; art. 10; art. 11 alin. (2); art. 12 alin. 
(1) şi alin. (4); art. 13; art. 14 alin (2); art. 15; 
art. 18 alin. (1); art. 24 alin. (1), (5) şi (6) şi 

 
 Punctul 53 al articolului I din Lege se 
modifică şi va avea următorul cuprins : 
53. Articolul 50 va avea următorul cuprins : 
 Art.  50.  –  (1) Constituie contravenţii 
următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie 
considerate infracţiuni, şi se sancţionează după 
cum urmează: 
 a) încălcarea dispoziţiilor art. 8, alin. (7); 
art. 9; art. 10; art. 11 alin. (2); art. 12 alin. (1) şi 
alin. (4); art. 13; art. 14 alin (2); art. 15; art. 18 
alin. (1); art. 24 alin. (1), (5) şi (6) şi art.27 alin. 
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art.27 alin. (1) cu amendă de la 10 milioane lei 
la 50 milioane lei  şi/sau, suspendarea 
temporară sau definitivă a activităţii, după caz. 
 b) încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin. 
(1), (3) şi (6); art. 35 alin. (1) ; art. 36 alin.(3), 
art. 41 alin. (1)  şi (2); art.49 alin.(2) şi art.491 
alin.(5) cu amendă de la 50 milioane lei la 100 
milioane lei şi/sau, suspendarea temporară sau 
definitivă a activităţii, după caz. 
 (2) Constatarea contraventiilor şi 
aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se 
fac de către personalul special împuternicit al 
Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
Consumatorilor. 
 Alin.(3) din ordonanţă : 
 (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) 
le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, cu modificările ulterioare. 
 

(1) cu amendă de la 10 milioane lei la 50 
milioane lei  şi/sau, suspendarea temporară sau 
definitivă a activităţii, după caz. 
 b) încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1), 
(3) şi (6); art. 35 alin. (1) ; art. 36 alin.(3), art. 
41 alin. (1)  şi (2); art.49 alin.(2) şi art.491 
alin.(5) cu amendă de la 50 milioane lei la 100 
milioane lei şi/sau, suspendarea temporară sau 
definitivă a activităţii, după caz. 
 (2) Constatarea contraventiilor şi 
aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se 
fac de către personalul special împuternicit al 
Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, 
Ministerului Sănătăţii şi Pădurilor, Ministerului 
Agriculturii, Alimentatiei şi Familiei şi al 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  
Consumatorilor. 
  
 (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) 
le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legea nr.32/1968 a fost 
abrogată prin dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001. 
 

 
3. 

 
 Punctul 54 al art.I din lege. 
54. Art.51 va avea următorul cuprins : 
 
 Art.51 – (1) Dacă, urmare a activităţilor 
reglementate prin prezenta lege apare un 
prejudiciu în detrimentul sănătăţii  oamenilor 

 
 Punctul 54 al art.I din lege se modifică şi 
va avea următorul cuprins : 
54. Art.51 va avea următorul cuprins : 
 Art.51 – (1) Dacă, ca urmare a 
activităţilor reglementate prin prezenta 
ordonanţă apare un prejudiciu în detrimentul 

 
Activităţile menţionate în 
art.51 alin.(1) sunt cele 
prevăzute în ordonanţă, iar 
nu în legea de aprobare a 
acesteia. 
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şi al animalelor, al diversităţii biologice şi al 
mediului, utilizatorul este responsabil pentru 
acest prejudiciu. 
 (2)  Natura şi amploarea prejudiciului se 
stabilesc de către o comisie de experţi numită 
de conducerea Ministerului Apelor şi Protecţiei 
Mediului. 
 (3) Măsurile de reparare a prejudiciului, 
stabilite de comisia de experţi sunt executorii, 
iar în cazul neîndeplinirii lor se poate trece la 
executarea silită. 
 
 
 
 (4) Atunci când la originea unui 
prejudiciu se află importul şi utilizarea pe 
teritoriul ţării a unui organism viu modificat 
sau a unui produs derivat din acesta, sunt 
aplicabile şi dispoziţiile actelor juridice 
internaţionale la care Romania este parte care 
reglementează regimul transportului peste 
frontiere al organismelor vii modificate genetic 
şi/sau al produselor rezultate din acestea. 
 

sănătăţii  oamenilor şi al animalelor, al 
diversităţii biologice şi al mediului, utilizatorul 
este responsabil pentru acest prejudiciu. 
 (2)  Natura şi amploarea prejudiciului se 
stabilesc de către o comisie de experţi numită de 
conducerea Ministerului Apelor şi Protecţiei 
Mediului. 
 (3) Măsurile de reparare a prejudiciului, 
stabilite de comisia de experţi se comunică 
utilizatorului, prin ordin al ministrului 
apelor şi protecţiei mediului. Impotriva 
ordinului ministrului persoanele interesate 
pot formula plângere la instanţa de 
contencios administrativ, în condiţiile legii. 
 (4) Atunci când la originea unui 
prejudiciu se află importul şi utilizarea pe 
teritoriul ţării a unui organism viu modificat sau 
a unui produs derivat din acesta, sunt aplicabile 
şi dispoziţiile actelor juridice internaţionale la 
care Romania este parte care reglementează 
regimul transportului peste frontiere al 
organismelor vii modificate genetic şi/sau al 
produselor rezultate din acestea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) al art.51 a fost 
reformulat în baza cererii 
de reexaminare adresată de 
Preşedintele României. 

 
4. 

 
 Partea introductivă Anexa nr.1, Partea 
A : 
 Tehnicile de modificare genetică la care 
se referă art.5 alin.(1) lit.a) sunt : 

 
La Anexa nr.1, Partea A, partea introductivă va 
avea următorul cuprins :  
 Tehnicile de modificare genetică la care 
se referă art.3 lit.b) sunt : 
 

 
Se va face trimitere la art.3 
lit.b) în loc de art.5 alin.(1) 
lit.a) care a fost abrogat. 
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5. 

 
 Partea introductivă, Anexa nr.1 Partea 
B. 
 Tehnicile la care se referă art.5 alin.(1) 
lit.b), care nu sunt considerate ca producând 
modificări genetice, cu condiţia ca acestea să 
nu implice utilizarea moleculelor de acid 
nucleic recombinat sau a microorganismelor 
modificate genetic obţinute prin alte 
tehnici/metode, altele decât tehnicile/metodele 
excluse prin anexa nr.2, partea A : 

 
 La Anexa nr.1, Partea B, partea 
introductivă va avea următorul cuprins : 
 Tehnicile la care se referă art.11 alin.(2), 
lit.a), care nu sunt considerate ca producând 
modificări genetice, cu condiţia ca acestea să nu 
implice utilizarea moleculelor de acid nucleic 
recombinat sau a microorganismelor modificate 
genetic obţinute prin alte tehnici/metode, altele 
decât tehnicile/metodele excluse prin anexa 
nr.2, partea A : 
 

 
Se va face trimitere la 
art.11 alin.(2) lit.a) în loc 
de art.5 alin.(1) lit.b) care 
a fost abrogat. 

 
6. 

 
 Partea introductivă Anexa nr.2, Partea 
A**): 
 Tehnicile sau metodele de modificare 
genetică, la care se referă art.6 şi care nu intră 
sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, 
cu condiţia ca acestea să nu implice utilizarea 
moleculelor de acid nucleic, recombinat sau 
altele decât cele obţinute prin una sau mai 
multe tehnici/metode prezentate mai jos: 

 
 La Anexa nr.2, Partea A**), partea 
introductivă va avea următorul cuprins: 
 Tehnicile sau metodele de modificare 
genetică, la care se referă art.11 alin.(2) lit.a) şi 
care nu intră sub incidenţa prevederilor 
prezentei ordonanţe, cu condiţia ca acestea să nu 
implice utilizarea moleculelor de acid nucleic, 
recombinat sau altele decât cele obţinute prin 
una sau mai multe tehnici/metode prezentate 
mai jos: 
 

 
Se va face trimitere la 
art.11 alin.(2) lit.a) în loc 
de art.6 care a fost abrogat. 

 
7. 

 
 Anexa nr.6 
 TEHNICILE 
 la care se referă art.23 alin.(1)  
 Partea 1 
 Tehnicile de modificare genetică la care 

 
 Anexele nr.6 şi nr.7 se abrogă. 

 
Prin abrogarea art.5 şi 23, 
Anexa nr.1 şi Anexa nr.6 
devin identice, drept 
pentru care se impune 
abrogarea anexei nr.6. 
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se face referire în art.23 alin.(1) lit.a) sunt, 
între altele : 
 1. tehnicile AND recombinat, bazate pe 
folosirea sistemului vechi ; 
 2. tehnicile, implicând introducerea 
directă într-un organism  a materialului 
ereditar preparat în afara organismului, 
incluzând microinjectarea, macroinjectarea şi 
microîncapsularea ; 
 3. fuziunea celularã, inclusiv fuziunea 
protoplaştilor sau tehnicile de hibridare prin 
utilizarea cărora, ca rezultat al fuzionării a 
două sau mai multor celule, se formează celule 
vii cu combinaţii noi de material genetic 
ereditar, care nu pot sã apară pe cale naturalã. 
 Partea 2 
 Tehnicile la care se face referire în art. 
23 alin. (1) lit. b), care nu se consideră ca 
având ca rezultat modificarea genetică, cu 
condiţia ca acestea să nu implice folosirea 
moleculelor de ADN recombinat sau a 
organismelor modificate genetic, sunt: 
1. fertilizarea in vitro; 
2. conjugarea, transducţia, transformarea sau 
orice alt proces natural; 
3. introducerea poliploidiei. 
 Anexa nr.7 
 Tehnicile la care se referã art. 23 alin. 
(2) 
 Tehnicile de modificare genetică care nu 

Prevederile din Anexa nr.7 
sunt încorporate în 
totalitate în Anexa nr.2, 
drept pentru care se 
impune abrogarea anexei 
nr.7. 
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intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe, cu condiţia ca acestea să nu implice 
folosirea de organisme modificate genetic ca 
recipient sau de organisme parentale, sunt: 
 1. mutageneza; 
 2. fuziunea de celule vegetale, inclusiv 
fuziunea de protoplaşti, în cazul în care 
rezultatul poate să fie obţinut, de asemenea, 
prin metodele tradiţionale de ameliorare. 
 

 
8. 

 
 Titlul Anexei nr.9 
 INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
necesare în cazul notificărilor pentru 
introducerea pe piaţă a organismelor 
modificate genetic, în conformitate cu 
dispoziţiile art.29 alin.(1) lit.b). 

 
 Titlul Anexei nr.9 va avea următorul 
cuprins : 
 INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
necesare în cazul notificărilor pentru 
introducerea pe piaţă a organismelor modificate 
genetic, în conformitate cu dispoziţiile art.29 
alin.(1) lit.a) şi c) şi alin.(2). 
 

 
Se va face trimitere la 
art.29 alin.(1) lit.a) şi c) şi 
alin.(2) în loc de art.29 
alin.(1) lit.b). 

 
9. 

 
 Titlul Anexei nr.10 
 CRITERII de aplicare a procedurilor 
simplificate pentru aprobarea unei introduceri 
deliberate în mediul înconjurător a plantelor 
modificate genetic, în conformitate cu 
dispoziţiile art.25 alin.(8) şi ale art.32 alin.(1). 
 

 
 Titlul Anexei nr.10 va avea următorul 
cuprins : 
 CRITERII de aplicare a procedurilor 
simplificate pentru aprobarea unei introduceri 
deliberate în mediul înconjurător a plantelor 
modificate genetic, în conformitate cu 
dispoziţiile art.25 alin.(5). 
 
 
 

 
Se va face trimitere la 
art.25 alin.(5) în loc de 
art.28 alin.(8) şi de art.32 
care a fost abrogat. 
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10. 

 
 Titlul Anexei nr.11 
 INFORMAŢII ce trebuie prezentate 
autorităţii naţionale competente în notificările 
care privesc obţinerea acordului prealabil 
documentat pentru efectuarea activităţilor de 
import/export cu organisme modificate 
genetic, în conformitate cu dispoziţiile art.34-
38. 

 
 Titlul Anexei nr.11 va avea următorul 
cuprins : 
 INFORMAŢII ce trebuie prezentate 
autorităţii naţionale competente în notificările 
care privesc obţinerea acordului prealabil 
documentat pentru efectuarea activităţilor de 
import/export cu organisme modificate genetic, 
în conformitate cu dispoziţiile art.35 alin.(3). 
 

 
Se va face trimitere la 
art.35 alin.(3) în loc de 
art.34-38. 

 
11. 

 
 Anexa nr.13, punctul 6. 
 6. Pentru autorizarea introducerii pe 
piaţă a unui organism modificat genetic sau a 
unui produs ce conţine sau provine dintr-un 
organism modificat genetic (conform art.29 şi 
32). 

 
 La Anexa nr.13, punctul 6 va avea 
următorul cuprins : 
 6. Pentru autorizarea introducerii pe piaţă 
a unui organism modificat genetic sau a unui 
produs ce conţine sau provine dintr-un organism 
modificat genetic (conform art.29). 
 

 
Se va face trimitere numai 
la art.29, art.32 fiind 
abrogat. 

 
 
 PREŞEDINTE, 

                    SECRETAR, 
              

IOAN OLTEAN 
           KOVACS CSABA TIBERIU 

  
 
Expert parlamentar: 
Iulia Toader 
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