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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 în temeiul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic, aprobată cu modificările şi completările ulterioare 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 modificările şi completările
ulterioare 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. Comisia a
funcționat în baza Ordinului 950 din 02.03.2012 cu modifcările și completările
ulterioare. În anul 2019 prin Ordinul 984 din 15.11.2019, privind constituirea
Comisiei pentru Securitate Biologică și stabilirea cuantumului indemnizațiilor
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pentru membrii acesteia și pentru experții reprezentând colaboratori externi ai
Comisiei pentru Securitate Biologică, Ordinul 950/2012 a fost abrogat, iar
componența actuală a Comisiei se găsește pe site-ul www.anpm.ro.
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 Biroul OMG – Direcția
Conservarea Naturii, Biodiversitate din cadrul ANPM.
Întreaga activitate a Comisiei a fost coordonată de Domnul Prof. Dr. Doru
PAMFIL în calitate de Preşedinte ales al Comisiei pentru Securitate Biologică.
În anul 2019 a avut loc o şedinţă CSB, în data de 04.04.2019, la sediul
ANPM. Restul activităților CSB s-au desfășurat prin corespondență electronică.

Ordinea de zi a ședinței CSB din data de 04.04.2019:
 analiza dosarului de notificare transmis de Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa în scopul testării unor hibrizi
de prun transgenici ”Honey Sweet” rezistenți la virusul Plum pox”
 dezbaterea opiniilor științifice ale membrilor CSB și emiterea
avizului științific cu privire la evaluarea riscului pentru notificarea
SCDP Bistrița, pentru introducerea deliberată în mediu, pentru
testări experimentale, a prunului transgenic rezistent la PPV


diverse (semnarea angajamentului, declaraţiei de interese, a
declaraţiei de confidenţialitate și a acordului de prelucrare a datelor
cu caracter personal).
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Alte activităţi desfăşurate de CSB în cursul anului 2019:
1. Emiterea opiniei științifice a Comisiei pentru Securitate Biologică din
România privind raportul anual de monitorizare privind cultivarea MON
810 în 2018 prezentat de Monsanto Europe S.A.
2. Emiterea poziției Comisiei pentru Securitate Biologică din România
referitoare la aspectele generate de hotărârea Curții Europene de
Justiție din 25 iulie 2018 privind noile tehnici de mutageneză
3. Realizarea diverselor puncte de vedere științifice pe domeniul
OMG/MMG, solicitate de CE, statele membre, reprezentanța României
la Bruxelles sau autoritatea publica centrală de mediu.
4. Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei
pentru Securitate Biologică
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