Organisme modificate genetic

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

1. 32000D06081
Decizia 2000/608/CE din 27 septembrie
2000 cu privire la notele explicative legate
de evaluarea riscurilor menţionate în
anexa III la Directiva 90/219/CEE privind
utilizarea în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic
[notificată cu numărul C(2000) 2736] Text
cu relevanţă pentru SEE ediţie specială în
limba română: capitol 15, volum 06, p.
136 - 141
2. 32002D0623
Decizia 2002/623/CE din 24 iulie 2002 de
stabilire a unor note de orientare de
completare a anexei II la Directiva
2001/18/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind diseminarea deliberată
în mediu a organismelor modificate
genetic şi de abrogare a Directivei
90/220/CEE a Consiliului [notificată cu
numărul C(2002) 2715] (Text cu relevanţă
pentru SEE) ediţie specială în limba
română: capitol 15, volum 08, p. 213 224
3. 32002D0811
Decizia 2002/811/CE din 3 octombrie
2002 de stabilire de note orientative care
1

ANPM

OUG nr. 44/2007 (MO nr.
438/28.06.2007) privind utilizarea în
condiţii
de
izolare
a
microorganismelor
modificate
genetic, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 3/2008 (MO nr.
21/11.01.2008)

-

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate
-

ANPM

OM nr. 1829/2007 (MO nr.
856/13.12.2007) pentru aprobarea
Îndrumarului
privind
evaluarea
riscurilor asupra mediului şi sănătăţii
umane,
datorate
introducerii
deliberate în mediu şi pe piaţă a
organismelor modificate genetic

-

-

-

ANPM

OM MMGA nr. 838/2005 (MO nr.
864/26.09.2005) pentru aprobarea
Îndrumarului privind aplicarea anexei

-

-

-

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri
legislative
care se impun

Stadiul
măsurilor
asumate
-

Directiva 90/219/CEE este abrogată prin Directiva 2009/41/CE, Decizia rămâne valabila

1

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

Instituţia
responsabilă

să completeze anexa VII la Directiva
2001/18/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind diseminarea deliberată
în mediu a organismelor modificate
genetic și de abrogare a Directivei
90/220/CEE a Consiliului, ediţie specială
în limba română: capitol 15, volum 09, p.
16 - 25
4. 32002D0812
Decizia Consiliului 2002/812/CE din
3 octombrie 2002 de stabilire, în temeiul
Directivei 2001/18/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, a formularului
de
sinteză
a
notificării
privind
introducerea pe piață a organismelor
modificate genetic ca atare sau în produse
(JO L 280, 18.10.2002, p. 37-61)
5. 32002D0813
Decizia 2002/813/CE din 3 octombrie
2002 de stabilire, în conformitate cu
Directiva 2001/18/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului, a rezumatului
notificării privind diseminarea deliberată
în mediu a organismelor modificate
genetic, în alte scopuri decât introducerea
pe piaţă, ediţie specială în limba română:
capitol 15, volum 09, p. 51 – 72, modificat
de Regulamentul (CE) nr. 1791/2006
6. 32003D0701
Decizia 2003/701/CE din 29 septembrie

ANPM

Cadrul legislativ existent

nr. 12^2 "Planul de monitoring" la
Ordonanţa 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, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 214/2002
OM MMGA nr. 923/2005 (MO nr.
937/20.10.2005) pentru aprobarea
Formularului de prezentare a
rezumatului
notificării
privind
introducerea pe piaţă a organismelor
modificate genetic, ca atare sau în
produse

Măsuri
legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
măsurilor
asumate

-

-

-

ANPM

OM MMGA nr. 1295/2005 (MO nr.
42/17.01.2006) pentru aprobarea
Formularului de prezentare a
rezumatului
notificării
privind
introducerea deliberată în mediu a
organismelor modificate genetic, în
alte scopuri decât introducerea pe
piaţă

-

-

-

ANPM

OM MMGA nr. 606/2005 (MO nr.
704/04.08.2005) privind aprobarea

-

-
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Nr.
crt.

Decizia
comunitară

2003 de instituire, în temeiul Directivei
2001/18/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului, a unui formular pentru
prezentarea
rezultatelor
diseminării
deliberate în mediu a plantelor superioare
modificate genetic în alte scopuri decât
introducerea pe piaţă [notificată cu
numărul C(2003) 3405] Text cu relevanţă
pentru SEE, ediţie specială în limba
română: capitol 15, volum 10, p. 64 - 71
7. 32004D0204
Decizia 2004/204/CE din 23 februarie
2004 de stabilire a normelor de
funcţionare
a
registrelor
pentru
înregistrarea
informaţiilor
privind
modificările genetice ale OMG, prevăzute
de Directiva 2001/18/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului [notificată cu
numărul C(2004) 540] (Text cu relevanţă
pentru SEE) ediţie specială în limba
română: capitol 15, volum 10, p. 240 242
8. 32009D0244
Decizia 2009/244/CE din 16 martie 2009
privind introducerea pe piaţă, în
conformitate cu Directiva 2001/18/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului, a
unei garoafe de grădină (Dianthus
caryophyllus L., linia 123.8.12) modificată
genetic pentru schimbarea culorii florii
[notificată cu numărul C(2009) 1673]

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri
legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
măsurilor
asumate

Formularului pentru prezentarea
rezultatelor introducerii deliberate în
mediu
a
plantelor
superioare
modificate genetic, în alte scopuri
decât introducerea pe piaţă

ANPM

OM MMGA nr. 55/2007 (MO nr.
81/01.02.2007 pentru înfiinţarea
Registrului naţional al informaţiei cu
privire la modificările genetice din
organismele modificate genetic şi
transmiterea
informaţiei
către
Comisia Europeană, modificat de
Rectificarea 55/2007 (MO nr.
415/21.06.2007)

-

-

-

ANSVSA

Nu este cazul

-

-

-
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Nr.
crt.

Decizia
comunitară

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

(Text cu relevanţă pentru SEE) JO L 72,
18.3.2009, p. 18-20
9. 32009D0770
ANSVSA +
Nu este cazul
Decizia 2009/770/CE din 13 octombrie Companiile
2009 de stabilire a formularelor standard
(care
de
raportare
pentru
prezentarea
elaborează
rezultatelor
monitorizării
privind Raportul de
diseminarea deliberată în mediu a monitorizare)
organismelor modificate genetic, ca
produse sau ca şi componente ale
produselor, în vederea introducerii pe
piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului
[notificată cu numărul C(2009) 7680]
(Text cu relevanţă pentru SEE) JO L 275,
21.10.2009, p. 9-27
10. 32015D0692
ANPM
OUG nr. 43/2007 (MO nr.
435/28.06.2007) privind introducerea
Decizia de punere în aplicare (UE)
2015/692 a Comisiei din 24 aprilie 2015
deliberată în mediu a organismelor
privind introducerea pe piaţă, în
modificate genetic, aprobată de
conformitate cu Directiva 2001/18/CE a
Legea nr. 247/2009 (MO nr.
472/08.07.2009)
Parlamentului European și a Consiliului, a
unei garoafe de grădină (Dianthus
caryophyllus L., linia 25958) modificată
genetic pentru schimbarea culorii florii
[notificată cu numărul C(2015) 2765]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (O L 112,
30.4.2015, p. 44-47)
11. 32015D0694
ANPM
OUG nr. 43/2007 (MO nr.
435/28.06.2007) privind introducerea
Decizia de punere în aplicare (UE)
2015/694 a Comisiei din 24 aprilie 2015
deliberată în mediu a organismelor

Măsuri
legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
măsurilor
asumate

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nr.
crt.

Decizia
comunitară
privind introducerea pe piaţă, în
conformitate cu Directiva 2001/18/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului, a
unei garoafe de grădină (Dianthus
caryophyllus L., linia 26407) modificată
genetic pentru schimbarea culorii florii
[notificată cu numărul C(2015) 2768]
(Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 112,
30.4.2015, p. 52-55)

Instituţia
responsabilă

Măsuri
legislative
care se impun

Cadrul legislativ existent
modificate genetic, aprobată
Legea nr. 247/2009 (MO
472/08.07.2009)

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
măsurilor
asumate

de
nr.

Informaţii actualizate la data de 31.08.2015
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