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Comisia pentru mediu și echilibru 
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Nr. 4c-8/506/2022 
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Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 

               Nr.4c-7/471/2021 

București, 11.10.2022 
 

 Către 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, transmis spre 

dezbatere, în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru mediu și echilibru 

ecologic, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu adresa 

nr. PLx.435/2021 din 11 octombrie 2021. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

   

VICEPREȘEDINTE, 
 

 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Mircea FECHET Florin-Ionuț BARBU Simona BUCURA-OPRESCU

andreea.vlasin
Conform cu originalul
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Comisia pentru mediu și echilibru 
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Nr. 4c-8/506/2022 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
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 Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 

               Nr.4c-7/472/2021 

București, 11.10.2022 
 
 

R A P O R T  C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic 

 (PLx. 435/2021) 

În conformitate cu prevederile art.95 si art.117 alin. (3)  din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și Comisia pentru administrație  și amenajarea teritoriului 
au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic înregistrat 
la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic cu nr.4c-8/435/2021, la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu nr.4c-5/708/2021, 
respectiv la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr. 4c-
7/472/2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 04 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
Constituția României, republicată. 

La întocmirea raportului comun s-au avut în vedere următoarele: avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ (nr.476//23.06.2021), avizul favorabil al Comisiei pentru 
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sănătate și familie (nr.4c-10/408/03.11.2021) și avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi (PLx 435/2021/2022). 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de aliniere a 
legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. Potrivit expunerii de motive, prin proiect se asigură 
transpunerea completă a articolului 9 din Regulamentul (UE) 2019/1381, de modificare a 
Directivei 2001/18/CE. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în 
fond au examinat proiectul de lege sus menționat în ședințe separate. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut 
proiectul de lege în ședința din data de 16 noiembrie 2021. La lucrările Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului deputații au fost prezenți conform listei de 
prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, doamna Daniela Drăcea, director în cadrul Ministerului, Mediului, 
Apelor și Pădurilor.  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 22 februarie 2022. La 
lucrările Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară deputații au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare au participat în calitate 
de invitați din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: domnul Bogdan Radu 
Balanișcu – secretar de stat și doamna Adina Ivănuș – consilier superior. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în 
ședința din data de 10 octombrie 2022. La lucrările Comisia mediu și echilibru ecologic 
deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
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La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, domnul Radu Bogdan Balanișcu – secretar de stat Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi  să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, 
în forma adoptată de Senat. 

            Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

  

 

 

VICEPREȘEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE 

Mircea 

FECHET 

Florin-Ionuț 

 BARBU 

Simona 

BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

 

 

SECRETAR SECRETAR SECRETAR 

Ervin MOLNAR Constantin BÎRCĂ Christine THELLMANN   

 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc 

   Șef serviciu, Anton Păștinaru 
 
   Consilier parlamentar, 

   dr.Gabriela Amalia Ciurea 

Sef Serviciu, Cristian Bitea 
 

Consilier parlamentar, 
Nicoleta Toma 
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