
Cadrul Instituţional de biosecuritate 
Este în conformitate cu legislaţia naţională specifică în domeniul organismelor modificate 

genetic şi include: 

a) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului (Ministerul Mediului şi Pădurilor -

MMP); 

b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din subordinea Ministerului Mediului şi 

Pădurilor (ANPM); 

c) Garda Naţională de Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor (GNM); 

d) Comisia pentru Securitate Biologică (CSB); 

e) Autorităţi implicate:  

- autoritatea publică centrală pentru agricultură; 

- autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; 

- autoritatea publică centrală pentru sănătate; 

- autoritatea publică centrală pentru protecţia consumatorilor; 

- autoritatea publică centrală pentru educaţie, cercetare, tineret şi sport. 

a) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului coordonează şi asigură 

aplicarea principiului precauţiei pentru evitarea efectelor adverse potenţiale ale 

organismelor modificate genetic asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, în domeniul 

obţinerii, utilizării şi comercializării acestor organisme.  

    Responsabilităţi: 

- urmăreşte aplicarea politicii şi strategiei naţionale şi comunitare privind   

    biosecuritatea; 

- asigură cadrul legislativ pentru domeniul biosecurităţii; 

- exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de autoritatea competentă şi 

Garda Naţională de Mediu; 

b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă aplicarea 

următoarelor acte normative comunitare: 

-  Directiva 2001/18/ CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea               

   deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG); 

-  Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea în  

   condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic (MMG); 



- Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind           

  mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic.  

ANPM asigură schimbul de informaţii pe domeniul OMG/ MMG cu Comisia Europeană, cu 

alte organisme comunitare şi cu statele membre; de asemenea, trebuie să asigure 

funcţionarea unui Laborator Naţional de Referinţă pentru OMG; 

c) Garda Naţională de Mediu: organul de control, subordonat  autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului; colaborează cu autorităţile implicate în activităţile de control; 

d) Comisia pentru securitate biologică: organism ştiinţific interdisciplinar, fără 

personalitate juridica, cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de către autoritatea 

competentă; 

e) Autorităţile implicate: 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: autoritatea responsabilă pentru aplicarea 

măsurilor de coexistenţă; asigură şi gestionează Registrul Naţional al cultivatorilor de 

plante superioare modificate genetic; responsabilităţi în procedura de autorizare a 

unor activităţi în domeniul organismelor modificate genetic  

 Autoritatea Naţională Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor :    

         autoritatea competentă pentru aplicarea legislaţiei comunitare în domeniul siguranţei 

alimentare; responsabilităţi în procedura de autorizare a unor activităţi în domeniul 

organismelor modificate genetic: 

o Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind alimentele si hrana pentru animale, modificate genetic; 

o Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic; 

o Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei de stabilire a unui sistem de   

         elaborare şi alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate 

genetic; 

 Ministerul Sănătăţii: autoritatea competentă pentru evaluarea riscurilor OMG asupra 

sănătăţii umane; responsabilităţi în procedura de autorizare a unor activităţi în 

domeniul organismelor modificate genetic; 



 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: autoritatea cu responsabilităţi 

pentru activităţile de cercetare şi autorizare a unor activităţi în domeniul organismelor 

modificate genetic; 

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului: autoritatea competentă pentru 

controlul etichetării produselor introduse pe piaţă, destinate direct consumatorilor; 

 Autoritatea Naţională a Vămilor: autoritatea cu atribuţii privind controlul mişcării 

transfrontieră a organismelor modificate genetic (import, export şi tranzit).  

 


