COMISIA PENTRU
SECURITATE BIOLOGICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE
2016
Comisia pentru Securitate Biologică (CSB), este un organism ştiinţific
interdisciplinar, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în procesul de luare
a deciziilor de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM).
Comisia este independentă în desfăşurarea activităţii sale ştiinţifice.
ANPM este autoritatea competentă in temeiul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii
de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 3/2008.
Atribuţiile CSB sunt cele prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 247/2009 şi la art. 6 alin. (8) lit. a) - g) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.
CSB, este compusă din 12 membri titulari şi 4 membri supleanţi, numiţi
prin Ordinul 950 din 02.03.2012 privind constituirea Comisiei pentru Securitate
Biologică și stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru membrii acesteia și
pentru experții reprezentând colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate
Biologică, cu modificările și completările ulterioare.
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Comisia s-a întrunit legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi. Deciziile s-au adoptat cu minimum două treimi din voturile
membrilor săi.
Organizarea

întrunirilor

Comisiei,

toată

corespondenţa

legată

de

activitatea CSB şi a experţilor este adresată Secretariatului Comisiei şi se
derulează prin intermediul acestuia, iar funcţionarea Secretariatului CSB, este
asigurată de ANPM.
Ca urmare a modificărilor aduse de Ordinul 1810/20.09.2016 componenței
CSB, activitatea comisiei a fost coordonată de Domnul Prof. Dr. Doru PAMFIL
Preşedinte ales al Comisiei pentru Securitate Biologică.
În anul 2016 a avut loc o şedinţă a CSB, desfăşurată la sediul ANPM, în
data de 11.10.2016.

Şedinţa din 11.10.2016

Ordinea de zi:
1. Semnarea angajamentului, declaraţiei de interese şi a declarației de
confidențialitate,
2. Alegerea preşedintelui/vicepreşedintelui Comisiei ca urmare a
revizuirii compomenței CSB,
3. Aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a
Comisiei,
4. Prezentarea sistemului electronic intern de lucru privind schimbul
informatic între membrii Comisiei şi Secretariatul CSB,
5. Diverse.
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Alte activităţi desfăşurate de CSB în cursul anului 2016:
1. Emiterea opiniei științifice a Comisiei pentru Securitate Biologică din
România privind raportul anual de monitorizare privind cultivarea MON
810 în 2015 prezentat de Monsanto Europe S.A.
2. Emiterea opiniei științifice a Comisiei pentru Securitate Biologică din
România privind garoafa modificată genetic cu număr european de
notificare C/NL/04/02_001
3. Realizarea raportului științific al Comisiei pentru Securitate Biologică
din România privind situația și masurile de control ce se impun în
Europa, pentru specia invazivă Teosinte.
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