
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi 

împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat 

la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 

iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20 septembrie 2011 la New York 

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1.Descrierea situaţiei actuale 

 

           

Motivul emiterii prezentului act normativ îl constituie 

ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele 

genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 

rezultă din utilizarea acestora (ABS), adoptat la Nagoya la 29 

octombrie 2010, la Convenţia privind diversitatea biologică 

(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către 

România la 20 septembrie 2011 la New York și denumit în 

continuare Protocolul.  

Protocolul a fost semnat la Sediul ONU din New York, în 

cadrul celei de a 66-a Adunări Generale ONU. 

Întrucât aplicarea Protocolului contribuie la realizarea 

obiectivelor politicii comunitare în domeniul mediului, prin 

ratificarea Protocolul România îndeplinește și o obligație ca 

Stat Membru al Uniunii Europene.  

 

1. Protocolul intră în vigoare în a cea de-a 90-a zi de la 

depozitarea, la sediul Naţiunilor Unite din New York, a celui 

de-al 50-lea instrument de 

ratificare/acceptare/aprobare/aderare la Protocol, de către state 

sau organizaţii regionale de integrare economică, Părți la acest 

Protocol. 

Cadrul legislativ național privind accesul la resursele genetice 

şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din 

utilizarea acestora (ABS), este reprezentat de: 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 



11. În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun legislaţie 

comunitară sau creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Schimbări preconizate 

 

România a semnat Convenţia privind Diversitatea Biologică la 

5 iunie 1992, prima zi a deschiderii spre semnare a Convenţiei 

ONU în timpul Conferinţei de la Rio de Janeiro. România a 

ratificat Convenţia prin promulgarea Legii nr. 58 / 1994 pentru 

ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată 

la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992. În conformitate cu articolul 

36 din Convenţie, acesta a intrat în vigoare pentru ţara noastră 

la 17 august 1994. Obiectivele generale ale Convenţiei sunt: 

conservarea diversităţii biologice, utilizarea durabilă a 

componentelor diversităţii biologice, împărţirea corectă şi 

echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor 

genetice. 

Articolul 15 din Convenţie stabilește un cadru general pentru 

accesul la resursele genetice și la distribuirea beneficiilor: 

recunoaște autoritatea statelor de a determina accesul la 

resursele genetice ca parte a drepturilor lor suverane asupra 

resurselor naturale. Părților le revine obligația de a lua măsuri 

pentru facilitarea accesului la resursele genetice. În același 

timp, toate părțile au obligația de a lua măsuri legislative, 

administrative ori strategice pentru distribuirea corectă și 

echitabilă a rezultatelor activităților de cercetare și dezvoltare 

și a beneficiilor care derivă din utilizarea, fie ea comercială sau 

de altă natură, a resurselor genetice ale părții care furnizează 

aceste resurse. 

Propunerea de protocol prevede anumite obligaţii generale 

pentru Părţile semnatare şi anume: 

- Dezvoltarea de politici şi de măsuri administrative 

pentru a asigura accesul la resursele genetice şi împărţirea 

corectă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea 

acestora; 

- Dezvoltarea de politici şi de măsuri administrative 

pentru a asigura faptul că beneficiile rezultate din utilizarea 

cunoştinţelor tradiţionale asociate cu resursele genetice vor fi 

împărţite corect şi echitabil cu comunităţile locale şi indigene 

care deţin aceste cunoştinţe; 

- Dezvoltarea de politici şi de măsuri administrative 

pentru a asigura accesul la resursele genetice; 

- Crearea de condiţii pentru a încuraja cercetarea care 

contribuie conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii, 

în special prin accesul simplificat la resursele genetice pentru 

cercetarea în scop non-comercial; 

- Încurajarea cooperării  internaţionale. 

3.  Alte informaţii Șefii de state și de guverne care au participat la summitul 

mondial pentru dezvoltare durabilă în august 2002 au convenit 



să lanseze negocierile pentru un „regim internațional” al 

accesului și al distribuirii beneficiilor în cadrul Convenţiei, 

care să fie reglementat într-un protocol la Convenţie. Cea de-a 

șaptea conferință a părților la Convenţie (CBD COP7) din 

februarie 2004 a adoptat un mandat de negociere detaliat.  

 

Negocierile finale pentru acest nou protocol s-au derulat în 

aprilie 2009, în noiembrie 2009, în ianuarie, în martie, în iulie, 

în septembrie 2010 și înainte și în timpul CBD COP10 din 

octombrie 2010. 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul 

     macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11 Impactul    asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Impactul    asupra mediului de afaceri Impact pozitiv. Se apreciază că prin acest protocol se va crea 

un cadru pentru accesul   la resursele genetice şi împărţirea 

corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea 

acestora. 

 2.1 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

   22 .Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Impactul   social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.  Impactul asupra 

mediului 

Se apreciază că proiectul va avea un impact favorabil asupra 

mediului înconjurător și asupra sănătății umane, prin stabilirea 

de reguli şi proceduri internaţionale pentru accesul la resursele 

genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 

rezultă din utilizarea acestora. 

 

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) 

 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

 

Media pe 

5 ani 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

 



(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilorsociale de stat: 

(i) contribuţiide asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

 

3. Impact financiar 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

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 Prezentul act normativ nu prezintă impact financiar asupra 

bugetului financiar consolidat. 

Secțiunea 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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare. 

Prezentul act normativ se emite pentru ratificarea 

Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi 

împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din 

utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, 

la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 

iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20 

septembrie 2011 la New York. 

 

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 

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind 

accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei 

şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus 

la 25 iunie 1998; 

Legea nr. 24/2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat 

prin Decizia II/1 a celei de-a doua reuniuni a Părţilor, la Alma 

Ata, Kazahstan, la 25 - 27 mai 2005, la Convenţia privind 

accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei 

şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus 

la 25 iunie 1998. 

 

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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

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 

Proiectul de lege a fost avizat de 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 a fost supus dezbaterii publice în 

conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, prin afișare pe pagina de 

internet a Ministerului Mediului. 

 

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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

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 de noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Prezentul proiect de lege nu conduce la înființarea unor 

organisme noi sau la extinderea competențelor instituțiilor 

existente.  

După intrarea în vigoare a Protocolului, în funcție de Deciziile 

care se vor adopta cu ocazia primei reuniuni a Conferinţei 

Părţilor funcționând ca reuniune a Părţilor la Protocol, se vor 

reanaliza cadrul legislativ național și cadrul instituțional. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 



Luând în considerare cele expuse mai sus a fost elaborat proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului 

Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din 

utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Convenţia privind diversitatea biologică 

(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20 septembrie 2011 la New York, 

care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi de către Consiliul Legislativ şi pe care 

îl supunem spre aprobare.  
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