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ORDIN
privind constituirea Comisiei pentru Securitate Biologics si
stabilirea cuantumului indemnizatiilor pentru membrii acesteia si pentru
expertii reprezentand colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate
Biologics
nr.

din

Vazand Referatul de aprobare nr. 159917/AF/28.02.2012 elaborat de Directia
Biodiversitatii,
in baza art. 1 1 alin. (3) lit. b) si a alin (7), lit. c), d), e), h) si i) din Ordonanta de
urge* a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberate in mediu a
organismelor modificate genetic, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 247/2009,
in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. g) si ale art. 6 alin.(8) din
Ordonanta de urgentA. a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in conditii de
izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 3/2008,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.1635/2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu
modificArile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul
ORDIN:
Art. 1 - (1) Se aproba componenta nominala a Comisiei pentru Securitate
Biologics, denumita in continuare Comisia, prevazuta in anexa nr.1 la prezentul
ordin.

(2) Comisia este un organism stiintific interdisciplinar fard personalitate juridica,
cu rol consultativ pentru Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
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(3) Activitatea Comisiei se desfa§oard la sediul Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului §i este condusa de un pre§edinte.
(4) In absenta pre§edintelui sau atunci and acesta este in imposibilitate de a-§i
exercita functia, atributiile §i competentele sale sunt preluate de vicepre§edinte.
(5) Pre§edintele si vicepre§edintele Comisiei sunt alesi dintre membrii titulari ai
Comisiei, conform procedurii stabilite prin Regulamentul propriu de organizare
§i functionare a Comisiei.
Art. 2- (1)Membrii Comisiei au obligatia de a semna, la prima §edinta a
Comisiei, angajamentul, declaratia de interese §i declaratia de confidentialitate,
ale aror modele sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Expertii, colaboratorii externi ai Comisiei, au obligatia de a semna, cu
ocazia fiearei colabordri cu Comisia, declaratia de interese §i declaratia de
confidentialitate, ale caror modele sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 3- Conditiile de fimctionare ale Comisiei sub aspectul referitor la durata
mandatului membrilor sai sunt urmatoarele:

a)
durata mandatului unui membru titular sau supleant al Comisiei este de 3
ani. La expirarea primului mandat, acesta i§i poate continua activitatea pentru
un mandat.
b) pentru a obtine numirea pentru un nou mandat, un membru al Comisiei,
titular sau supleant, care indepline§te criteriile stabilite prin Ordinul ministrului
mediului §i padurilor nr. 2105/2011, privind constituirea Comisiei de evaluare a
dosarelor aplicantilor pentru calitatea de membru titular §i membru supleant al
Comisiei pentru Securitate Biologics §i aprobarea criteriilor de selectare a
aplicantilor, trebuie sa transmits la autoritatea publics centrals pentru protectia
mediului, cu minim 60 de zile calendaristice inainte de incheierea mandatului in
curs, o propunere/recomandare oficiala din partea institutiei la care functioneaza
si un Curriculum vitae la zi, conform cerintelor prezentului ordin;
c) functia de pre§edinte/vicepre§edinte poate fi ocupata pentru un singur mandat.
Art. 4- (1) Calitatea de membru titular al Comisiei,inclusiv de presedinte §i
vicepresedinte,precum si de membru supleant, inceteaza de drept in urmatoarele
situatii:

a) la data inch6ffii mandatului.de membru al Comisiei, daca nu a fost
reinnoit mandatul;
b) la data demisiei sau adecesului;
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c) la data la care nu mai indeplineste unul dintre criteriile eliminatorii
prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.
2105/2011. Fiecare membru al Comisiei, titular sau supleant, aflat in
acesta situatie este obligat sa informeze neintarziat, in scris,
presedintele/vicepresedintele Comisiei si conducatorul autoritatii
competente;
(2) Calitatea de membru titular al Comisiei, inclusiv de presedinte si
vicepresedinte, precum si de membru supleant, inceteaza si in urmatoarele
a) in cazul in care absenteaza nemotivat la cloud intruniri sau nu participa la
activitatile Comisiei, respectiv nu raspunde la cloud solicitari de emitere a
unor puncte de vedere, opinii stiintifice, adresate de Care autoritatea
competenta sau autoritatea publica centrals pentru protectia mediului, in
baza responsabilitatilor care revin membrilor Comisiei, conform
legislatiei in vigoare;
b) la data cand se constata ca nu corespunde cerintelor activitatii sau este in
imposibilitatea de a-si desfasura activitatea, din motive de boald sau din
alte motive justificate;
c) la data cand se constata ca a incalcat gray prevederile legale, aducand
prejudicii unei institutii sau autoritatilor statului;
d) la data cand se constata ca nu a declarat o situatie de conflict de interese;
e) la data cand se stabileste ca nu a respectat regulile privind etica
profesionala;
f) la data and se constata ca nu a pastrat confidentialitatea privind
documentele, dezbaterile, avizele, in conformitate cu prevederile
prezentului ordin;
(3) In situatiile prevAzute la alM. (1) si (2), Agentia Nationale pentru Protectia
Mediului are obligatia sa informeze si sa solicite lard intarziere autoritatii
publice centrale pentru protectia mediului initierea procedurii de ocupare a
postului vacant/posturilor vacante.
Art. 5 - Completarea Comisiei dupd ce se constata incetarea calitatii de membru
titular sau supleant al Comisiei pentru una sau mai multe persoane se realizeaza,
inclusiv pentru functia de presedinte/vicepresedinte, pentru perioada ramasa
pand la terminarea mandatului in curs, grin ordin al conducatorului autoritatii
publice centrale pentru protectia mediului si cu parcugerea procedurii conform
Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 2105/2011.

Art. 6- (1) Conditiile de functionarea Comisiei sub aspectul referitor la etica
profesionala si deontologia, pe care trebuie sa le respecte membrii Comisiei,_ _ _
titulari si supleanti, sunt urmatoarele:

a) sa nu furnizeze catre persoane neautorizate/ straine informatii despre
activitatile din cadrul Comisiei sau in legatura cu acestea;
b) sä nu faca publice on sä nu faca mentiuni despre avize sau orice document
aflat incurs de elaborare, inaintea finalizarii for de catre Comisie si lard
aprobarea conducatorului autoritatii competente;
c) sa nu aduca critici in mod public modului de organizare si functionare a
Comisiei sau autoritatilor publice nationale si comunitare;
(2) Membrii Comisiei, care se gasesc in situatie de conflict de interese fats de
obiectul activitAtii Comisiei, sau care sunt supusi unei presiuni exterioare, sunt
obligati sd declare in scris, inainte de inceperea unei dezbateri/intruniri, care
este/sunt, interesul/interesele sau presiunile exercitate si sa le aduca in timp util
la cunostinta conducerii Comisiei si a conducerii Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului, prin intermediul Secretariatului Comisiei;
Art. 7-(1) Expertii, colaboratori externi ai Comisiei, au aceleasi obligatii privind
etica profesionala si deontologia, ca si membrii Comisiei, in conformitate cu
prevederile art. 2 alin. (2);

(2) Expertii trebuie sa activeze independent, neputand reprezenta interesele unei
anumite institutii/organizatii. Ei trebuie sa informeze Secretariatul Comisiei si
conducerea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului despre orice
modificare cu privire la interesele lor, care le-ar putea afecta independenta.
Art. 8-Sesizarile privind aspectele de etica profesionala si deontologie sunt
adresate Secretariatului Comisiei, iar solutionarea acestora este realizata de calm
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, care poate sa propund revocarea
persoanei/persoanelor in cauza din calitatea de membru al Comisiei, inclusiv
pentru presedinte sau vicepresedinte, respectiv rezilierea contractelor cu expertii.
Art. 9 — (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are urmatoarele
obligatii:

a) inflinteaza Secretariatul Comisiei, format din cloud persoane care sunt
functionari publici in cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului;
b) stabileste atributiile membrilor Secretariatului Comisiei prin fisa postului.
(2) Membrii Secretariatului au urmatoarele obligatii:

a) elaboreaza procese- verbale pentru fiecare reuniune a Comisiei, care se
semneaza de toti membrii prezenti;
b) respects aceleasi prevederi privind confidentialitatea si deontologia
profesionala, ca si membrii Comisiei si expertii;
c) convoaca prima reuniune a Comisiei;
d) asigura un sistem electronic intern securizat la care au acces membrii
Comisiei si colaboratorii acesteia precum si specialistii din Ministerul
Mediului si Padurilor, nominalizati de calm Directia Biodiversitatii;
e) asigura
publicarea
in
sistemul
electronic
intern
a
documentelor/informatillor/solicitarilor/punctelor de vedere din partea
Comisiei, a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ministerul
Mediului si Padurilor si , dupe. caz, a altor autoritati publice;
f) asigura comunicarea intre persoanele cu drept de acces prin intermediul
sistemului electronic intern;
g) asigura fondurile necesare platii membrilor Comisiei si a expertilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 10 -(1) La prima reuniune a Comisiei, membrii acesteia, titulari si
supleanti, elaboreaza si aproba, cu respectarea legislatiei in vigoare,
Regulamentul propriu de organizare si functionare a Comisiei;

(2) Regulamentul prevAzut la alin. (1) se comunica Presedintelui Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului, care it avizeaza si it publics pe adresa de
internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului in maxim 10 zile
calendaristice de la data primirii acestuia.
Art. 11 —(1) Regulamentul propriu de organizare si functionare a Comisiei
contine procedurile detaliate de functionare a acesteia privind: procedura de
alegere a presedintelui si vicepresedintelui, de convocare a membrilor Comisiei,
conditiile de desfasurare a reuniunilor, conditiile specifice privind emiterea si
aprobarea avizelor stiintifice/punctelor de vedere/evaluarii/documentelor,
arhivarea documentelor, activitatea Secretariatului, angajarea unor experti
externi, rapoartele Comisiei, logo-ului Comisiei, modelul avizului stiintific si
modelul rapoartelor anuale, precum si alte activitati curente.

(2) Modelul stampilei Comisiei este stabilit de catre Agentia Nationale pentru
Protectia Mediului;
(3) Regulamentul propriu de organizare si functionare a Comisiei se poate
revizui la initiativa autoritatii publice centrale pentru protecti i---ThrW ui sau a
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ca autoritate comp
tä, in

vederea optimizarii functionarii Comisiei sau a armonizarii prevederilor, in
functie de evolutia legislatiei in domeniu.
Art. 12 (1) Avizul stiintific/punctul de vedere/evaluarea/documentul, elaborate
de Comisie, se semneaza de ate presedinte/ vicepresedinte, se stampileaza si se
transmit Secretariatului Comisiei.
-

(2) Avizele se redacteaza in limbile romans si/sau engleza, dupd caz, in functie
de solicitari, si se publics pe adresa de internet a Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului;
(3) Comisia elaboreaza un raport anual de activitate pe care it transmite in
format de hartie, semnat si stampilat, care Agentia Nationale pentru Protectia
Mediului, 'Ana la sfarsitul primului trimestru al fiecarui an, pentru activitatea
din anul anterior.
(4) Raportul se publics pe adresa de internet a Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului;
(5)
Presedintele/vicepresedintele Comisiei colaboreaza cu Secretariatul
Comisiei pentru evaluarea necesarului anual de fonduri si a propunerilor privind
bugetul pentru anul urma."tor.
Art. 13 (1) Toate documentele elaborate de Comisie se arhiveaza de care
Secretariatul Comisiei si se pastreaza timp de 5 ani dupd data emiterii lor.
-

(2) Documentele stabilite ca find confidentiale sunt arhivate separat, intr-un
singur exemplar, de ate autoritatea competenta, iar consultarea acestora este
permisa numai la sediul arhivei si numai membrilor Comisiei si expertilor
angajati de aceasta, care au semnat declaratia de confidentialitate.
(3) Au acces la documentele confidentiale, la sediul arhivei, si reprezentantii
autorizati ai autoritkii competente, ai autoritatii publice centrale pentru protectia
mediului si ai autoritatilor implicate, pe baza unei solicitari justificate.
Art. 14 (1) Convocarea membrilor Comisiei se face de ate
presedinte/vicepresedinte, prin intermediul Secretariatului Comisiei, prin fax sau
prin sistem electronic, cu minimum 5 zile lucrkoare inaintea unei intruniri.
-

(2) Membrii Comisiei primesc, odata cu convocarea, ordinea de zi
documentele care urmeaza sa fie discutate.

si

(3) In cazul in care din motive financiare sau alte motive bine intemeiate, pe care
trebuie sä le justifice fats de conducerea Comisiei, nu pot fi prezenti la
reuniunile Comisiei, membrii Comisiei transmit punctele de vedere/documentele
prin fax sau prin sistemul electronic, cu minimum cloud' zile 'tT. _ 41 t--R uniunii.
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Art. 15 — (1) In situatia in care Comisia trebuie sa emits un aviz sau un punct de
vedere urgent, prqedintele/viceprewdintele solicits membrilor Comisiei sä
transmits contributia §tiintifica/punctul de vedere prin fax sau prin sistemul
electronic, intr-un termen stabilit de acesta.

(2) Pe baza tuturor raspunsurilor primite, prqedinteleiviceprqedintele emite o
propunere de aviz/punct de vedere, care se comunica tuturor membrilor prin fax
sau prin sistemul electronic, stabilindu-se un termen final de raspuns.
(3) Lipsa raspunsului final din partea membrilor Comisiei este considerate
absents nemotivata.
(4) Membrii supleanti participa la activitatile Comisiei pentru Securitate
Biologica in baza unei solicitari adresate de preedintele/vicepre§edintele
Comisiei, prin intermediul Secretariatului Comisiei, atunci cand membrii titulari
nu sunt disponibili sau §i-au pierdut calitatea de membri §i Inca nu au fost
operate nominalizari noi, sau cand se constata ca nu au specializarea necesara.
(5) Comunicarea Comisiei cu Agentia Nationale pentru Protectia Mediului,
autoritatea publics centrals pentru protectia mediului §i cu alte
autoritati/institutii, precum si cu colaboratorii externi, se realizeaza numai prin
intermediul Secretariatului Comisiei.
Art. 16 —(1) La intrunirile Comisiei pot participa, in afara membrilor Comisiei,
cate un reprezentant al autoritatilor implicate, nominalizat de acestea §i
reprezentanti ai publicului §i/sau ai unor organizatii neguvernamentale.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt considerate invitati cu statut de
observator, nu au dreptul de a participa la dezbateri §i nu au drept de vot.
(3) Participarea la intrunire a persoanelor prevazute la alin. (1) se face numai pe
baza unei solicitari scrise, transmisa Secretariatului Comisiei prin fax sau
electronic, adresata pre§edintelui Comisiei cu minimum 7 zile lucratoare inainte
de data respectivei intruniri a acesteia.
(4) Secretariatul Comisiei comunica celor interesati acceptarea participarii.
Art. 17 - (1) Membrii titulari ai Comisiei primesc o indemnizatie lunara in
cuantum de maxim 20% din salariul de baza, pentru functia publics de executie
de consilier, grad profesional superior, pentru lunile in care isi desfasoard
activitatea. Plata indemnizatiei se face in conformitate cu datele comunicate de
conducerea Comisiei pe baza Proceselor - verbale de §edinta sau a contributiei
stiintifice primite prin fax sau e-mail de la membrii Comisiei. Plata se realizeaza
din bugetul Agentiei Nationale pentru Protectia
c respe?taiea
prevederilor legislatiei in vigoare.
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(2) Remunerarea prevazutd la alin. (1) se aplied si membrilor supleanti ai
Comisiei pentru activitatea desfasurata in locul membrilor titulari, in conditiile
stabilite prin Regulamentul propriu de organizare si functionare si prin legislatia
specified.
(3) Presedintele/vicepresedintele Comisiei poate solicita conducerii Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului, prin intermediul Secretariatului Comisiei,
incheierea unor conventii civile/contracte, in conditiile legii, cu experti
reprezentand colaboratori externi.
(4) Solicitarea prevazuta la alin. (3) include o motivare privind numdrul de
experti si numdrul de ore necesar pentru elaborarea avizelor, studiilor, opiniilor
stiintifice si/sau altor documente care intra in atributiile Comisiei, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si ale autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(5)Tariful orar aplicat pentru conventii civile/contracte este tariful orar aferent
salariului de bazd pentru functia de consilier clasa I, grad profesional superior.
Art. 18 -(1) Membrii Comisiei, titulari si supleanti, au dreptul se li se suporte
cheltuielile de transport, cazare, diurna, ocazionate de participarea la intruniri
nationale/internationale ce au ca subiect activitatea Comisiei, dacd participarea
este aprobatd, in scris, de catre conducdtorul autoritatii competente.
(2) Plata cheltuielilor se face in conditiile stabilite pentru functionarii publici de
executie. Membrii Comisiei au obligatia sa intocmeascd, la intoarcere, un raport
si un decont, care se supun aprobarii conducAtorului autoritatii competente, dupd
avizarea de care Presedintele Comisiei.
(3) Participarea la intrunirile prevazute la alin. (1) se poate suporta din alte
fonduri aflate la dispozitia Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in
conditiile legii, sau de &ate institutia la care functioneazd respectivul membru
al Comisiei.
Art. 19 - Anexele nr. 1- 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 20 -Ministerul Mediului si Padurilor prin Directia GeneraId Economic. si
Financiard si prin Directia Biodiversitatii si Agentia Nationald pentru Protectia
Mediului prin Directia Buget, Finante, Administrativ si Directia Conservarea
Naturii, BiodiversitAtii duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin se aduce la cunostinta celor interesati prin grija Directiei
Biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.

Art. 21— Prezentul ordin se publica pe adresa de internet a Ministeruiui
Mediului si Padurilor si a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
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Anexa nr.1 la ordinul MMN nr 9)-°

Membrii titulari si supleanti ai Comisiei pentru Securitate Biologics

Membrii titulari

1. Octavian Popescu, acad. prof. dr., cercetator, Institutul de biologie al Academiei
Romane
Szedlacsek dr cercetator Institutul de biochirnie al Academiei Romane
3. Andrei Petrescu, dr., cercetator la Institutul de biochimie al Academiei Romane
4. loan Zagrai, dr.ing., cercetator, Statinea de Cercetare-Dezvoltare pentru
pomicultura Bistrita
5. Dumitru Militant, dr., cercetator,„ SN Institutul Pasteur S.A.
6. Anca Rovena Lacatusu, dr. biolog, cercetator, Institutul National de Cercetare
pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului Bucuresti
7. Constantin lonescu - Targoviste, prof.dr., medic specialist, Institutul de Diabet,
Nutritie si Boli Metabolice „N. Nulescu"
8. Victor Voicu, acad. prof. dr., profesor farmacologie, toxicologie si
psihofarmacologie clinics, UMF Carol Davila Bucuresti
9. Marian Negut, prof.dr., profesor de microbiologie, UMF Carol Davila Bucuresti
10. Mihael Cristin Ichim, dr., cercetator, Institutul National de Cercetare Dezvoltare
pentru $tiinte Biologice Bucuresti
11. Petruta Calina Cornea, prof. univ.dr., Universitatea de *tiinte Agricole si
Medicina Veterinard Bucuresti
12. Sorina Popescu, conf.dr., Universitatea de $tiinte Agricole si Medicina
Veterinary a Banatului Timisoara.

Membrii supleanti
1. Sorin $teranut , dr., cercetator, Institutul de biologie al Academiei Romane
ILO
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2. Gheorghe Ittu, dr. ing., cercetator, Institutul National de Cercetare Dezvoltare
Agricola Fundulea
3. Balan Gabriela, biolog, Institutul National de Sanatate Publics Bucureti
4. Burlibap. Liliana, dr. biolog, lector la Facultatea de Biologie, Universitatea
Bucuresti.
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Anexa nr. 2 la ordinul MMP nr
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Modelele , formularelor privind angajamentul, declaratia de interese declaratia
de confidentialitate, care se semneaza de catre membrii Comisiei pentru
Securitate Biologica
3.1. Angajamentul
COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA

Antet
LOGO

ANGAJAMENT
(pentru membrii Comisiei)
prenumele

,Numele
nr.

seria

la data de
Adresa pentru corespondenta
1CNP

, eliberatd/eliberat de

, telefon/fax/e-mail

,Locul de munca

Declar prin prezenta ca ma angajez sa particip activ la reuniunile si activitatile
Comisiei pentru Securitate Biologica §i sä respect prevederile legislatiei nationale
comunitare in vigoare.
Ma angajez sd respect Regulamentul propriu §i legislatia privind organizarea Si
functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, sa actionez in spirit de
corectitudine §i independents, in serviciul interesului public.
Declar ca am primit o copie a acestui angajament.

Data
Semnatura

3.2. Declaratia de interese

COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
Antet
LOGO

Numele

DECLARATIE DE INTERESE
(pentru membrii Comisiei)
prenumele

C.I./B.I. nr.

seria

, eliberataVeliberat de

la data de
Adresa pentru corespondent:A.
CNP

, telefon/fax/e-mail

Informatii privind interesul direct sau indirect, raportat la atributiile Comisiei
(1)Interese directe
Interese cu titlu de avantaj personal pentru membrul Comisiei, la momentul intocmirii
declaratiei, susceptibile de a influenta sau care par sa influenteze comportamentul sau

(2) Interese indirecte
Alte interese susceptibile de a influenta comportamentul membrului Comisiei

(3) Interese decurgand din activitatile profesionale ale membrului Comisiei sau ale
apropiatilor acestuia

(4) Alte interese sau fapte pe care subsemnata/subsemnatul le considers relevante

Subsemnata/subsemnatul declar ca informatiile de mai sus sun texacte complete.
Data
Semnaltura

STEW

Con fo.

NOTA:
Declaratia se semneaza de catremembrii Comisiei, titular
supleanti. Ace§tia au
obligatia de a actualiza anual declaratia Si on de cate on intervin modificari in cadrula
cesteia.
Pe verso-ul declaratiei se tiparesc Instructiuni privind "interesele".
Instructiuni privind "interesele"
- Prin interes se intelege orice asociere, orice aspect sau avantaj financiar, adica
detinerea de actiuni sau obligatiuni, detinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de
participatie, sau detinerea unei proprietati la o societate comerciala, companie, grup de
interes economic, national sau international, public sau privat, sau detinerea calitAtii de
membru la o asociatie, fundatie, organizatie neguvernamentala, care are legAturi cu
activitatea §i responsabilitatile Comisiei. De asemenea, detinerea de interese
economice/fmanciare in raport cu un plan de investitii contractate inainte de a deveni
expert desemnat de Comisie Si/sau interese privind fonduri de plasament comune,
nenominative.
De asemenea, se intelege orice sprijin economic/financiar din partea unei personae
fizice sau a unei companii, a unui grup de interes economic, cu character national sau
international, public sau privat, cu legatura/interese in domeniul de activitate al
Comisiei;
- Se prezinta experienta profesionala in cursul ultimilor 5 ani, intr-un domeniu relevant
pentru activitatea Comisiei. Aceasta include toate tipurile de activitati, indiferent daca
au fost remunerate in mod regulat sau ocazional (membru in organele de conducere, in
consiliul de administratie, post de director executiv, angajat, consilier, interese
contractuale, stagii etc. in societatea comerciala, compania, grupul de interes
economic, asociatia, fundatia, organizatia neguvernamentala, etc.). Se vor prezenta
clar §i precis rolul §i functia ocupate.
- Membrul Comisiei este obligat sä declare interesele pe care le-a putut avea in trecut
sau procedurile juridice in care este susceptibil sä se angajeze, in raport cu activitatea
Comisiei, preciza.'nd implicatiile.
- Trebuie declaratd asistenta sau sustinerea obtinuta
care este sau nu asociata cu
avantaje banqti sau materiale, directe sau indirecte. Acestea includ burse de studii sau
de cercetare, calatorii de studii etc.
- Trebuie declarata participarea in grupuri de interes public, societati profesionale,
cluburi Si organizatii, ale caror programme sunt susceptibile de a interfera cu
activitatea Comisiei. Trebuie descrise cu claritate Si precizie rolul Si functiile ocupate.
- Prin apropiati ai unui membru al Comisiei se intelege sotul/sotia, precum Si rudele
pand la gradul al IV-lea, inclusiv.

3.3. Deelaratia de confidentialitate
COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
Antet
LOGO
DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE
(pentru membrii Comisiei pentru Securitate Biologics)

Numele
C.I. nr.
;data de
Adresa pentru corespondents
CNP

prenumele
ticria

, eliberata de

la

, telefon/faxle-mail

In sensul prezentei declaratii, confidentialitatea se refers la:
- orice informative stability ca atare de detinatorul datelor §i/sau de autoritatea
competenta, in conformitate cu legislatia nationals Si legislatia specified pentru
domeniul organismelor modificate genetic;
- orice document pregatitor sau final, opiniile §i propunerile personale sau orice
informatie care apare pe sistemul electronic intern al Comisiei pentru Securitate
Biologics sau in corespondenta Secretariatului acesteia, §i care nu au facut obiectul
unei aprobari prealabile din partea Comisiei, pentru a fi acute publice.
Declar prin prezenta ca am inteles obligatiile ce imi revin, in sensul celor prezentate
mai sus, §i ma angajez:
1. SA pastrez confidentialitatea/sa respect restrictiile privind orice informatie la care
am acces pe parcursul activitatii mele ca membru al Comisiei pentru Securitate
Biologics;
2. SA' nu divulg unor terti sau sa pun la dispozitia unor terti informatiile de care as
putea lua cuno§tinta in legatura cu activitatea Comisiei pentru Securitate Biologics sau
prin relatia cu Secretariatul Comisiei on cu autoritatea competenta sau cu alte
autoritati on prin sistemul electronic intern al Comisiei pentru Securitate Biologied,
da.ca aceste informatii au character confidential;

3. SA respect caracterul confidential al opiniilor §i propunerilor exprimate de ceilalti
membri ai Comisiei pentru Securitate Biologica, de Secretariatul acesteia, de experti,
_autoritatea competenta, alte autoritati, etc. in cadrul activitatilor acestei Comisii;
4. SA nu folosesc nicio informative in beneficiu personal sau al unei terte parti;
5. SA nu pun la dispozitia publicului sau al unei terte parti nicio informatie, chiar
dupa incheierea contractului meu, pentru o perioada de 5 ani.
Data

Semnatura

Anexa nr. 3 la Ordinul MMP nr c1-79/02 -O1 -LOA
Modelele formularelor privind declaratia de interese si
confidentialitate, care se semneazil de catre experti

declaratia de

4.1. Declaratia de interese
COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
Antet
LOGO
DECLARATIE DE INTERESE
(pentru experti)
Dosar nr .
Numele
prenumele
C.I./B.I. nr
seria
, eliberataleliberat de
la data de

!Adresa pentru corespondents
CNP

telefon/fax/e-mail

Locul de muncal
In conformitate cu prevederile legislatiei privind organizarea §i functionarea
Comisiei pentru Securitate Biological, declar prin prezenta ca nu am interese
financiare §i nefinanciare, directe Si indirecte, care pot afecta activitatea mea ca
expert in cadrul Comisiei.
Declar urmatoarele interese) Se completeaza toate interesele.
Informez Comisia ca nu am niciun interes care ar putea fi considerat ca afectand
independenta mea ca expert in cadrul Comisiei
angajez ca, in situatia in care,
pe parcursul activitatii mele in cadrul Comisiei, ar putea aparea un potential conflict
de interese,
voi informa Comisia tars intarziere, pentru a decide in consecinta.
...
Informez Comisia ca am un interes care ar putea fi considerat ca afectand
independenta mea ca expert in cadrul Comisiei acesta find:

Sunt de acord ca informatia de mai sus sa fie facuta publica i comunicata sau facuta
accesibila unor terse part'.
Data
Semna'tura

r

a

NOTA:
Declaratia se semneaza de care experti. Ace§tia au obligatia de a actualiza anual
declaratia §i on de cate on intervin modificari in cadrul acesteia.
Pe versoul declaratiei se tipairesc Instructiuni privind "interesele".
Instructiuni privind "interesele":
- Prin interes se intelege orice asociere, orice aspect sau avantaj financiar, adica
detinerea de actiuni sau obligatiuni, detinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri
de participatie, sau detinerea unei proprietati la o societate comerciala, companie,
grup de interes economic, national sau international, public sau privat, sau detinerea
calitatii de membru la o asociatie, fundatie, organizatie neguvernamentalk care are
legaturi cu activitatea Si responsabilitaile Comisiei. De asemenea, detinerea de
interese financiare in raport cu un plan de investitii contractate inainte de a deveni
expert desemnat de Comisie §i/sau interese privind fonduri de plasament comune,
nenominative. De asemenea, se intelege orice finantare, sponsorizare primita din
partea unei companii, grup de interes economic, national sau international, public
sau privat, cu interese in domeniul de activitate al Comisiei.
- Se prezina experienta profesionala in cursul ultimilor 5 ani, intr-un domeniu
relevant pentru activitatea Comisiei. Aceasta include toate tipurile de activitati,
indiferent daca au fost remunerate in mod regulat sau ocazional (membru in
organele de conducere, in consiliul de administratie, post de director executiv,
angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. In societatea comercialk
compania, grupul de interes economic, asociatia, fundatia, organizatia
neguvernamentala etc). Se vor prezenta clar Si precis rolul §i functia ocupate.
- Expertul este obligat sd declare interesele pe care Ie-a putut avea in trecut sau
procedurile juridice in care este susceptibil sa se angajeze, in raport cu activitatea
Comisiei, preciLind
'
- Trebuie declarata asistenta sau sustinerea obtinuta i care este on nu asociatd cu
avantaje banqti sau materiale, directe on indirecte. Acestea includ burse de studii
sau de cercetare, calkorii de studii etc.
- Trebuie declarata participarea in grupuri de interes public, societai profesionale,
cluburi §i organizatii, ale caror programe sunt susceptibile de a interfera cu
activitatea Comisiei. Trebuie descrise cu claritate i precizie rolul Si functiile
ocupate.
- Prin apropiati ai unui expert se intelege sotul/sotia, finii i afinii, precum §i rudele
pand la gradul al IV-lea inclusiv.

FirURILOR
jinane
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4.2. Declaratia de confidentialitate
COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA

Antet
LOGO

Dosar nr
Numele
C.I./B.I. nr.

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE
(pentru experti)

.

prenumele
seria

la data de
Adresa pentru corespondenta
!CNP

, eliberataleliberat de

, telefon/fax/e-mai 1

Declar prin prezenta ca am luat cuno§tinta despre faptul ca trebuie sa respect
confidentialitatea, in conformitate cu Regulamentul propriu §i
legislatia privind
organizarea §i functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica.
Cunosc ca am obligatia sa nu divulg nicio informatie la care am acces prin
activitatea mea ca expert, daca aceasta informatie face obiectul unei solicitari
privind pastrarea confidentialitatii.
MA angajez:
1. sa pastrez confidentialitatea/sa respect restrictiile privind orice informatie la care
am acces pe parcursul activitatii mele ca expert;
2. sa nu divulg unor terti sau sa pun la dispozitia unor terti informatiile de care a§
putea lua cunotinta in legatura cu activitatea Comisiei sau prin relatia cu
Secretariatul Comisiei on cu autoritatea competentd sau cu alte autoritati on prin
sistemul electronic intern al Comisiei, daca aceste informatii au caracter
confidential;
3. sa respect caracterul confidential al opiniilor §i propunerilor exprimate de
membrii Comisiei, de invitatii lor, de experti Si de Secretariatul Comisiei, in cadrul
activitatilor Comisiei;
4. sa nu folosesc nicio informatie in beneficiu personal sau al unei terte pairti;
5. sa nu pun la dispozitia publicului sau vreunei terte parti interesate nicio
informatie, chiar §i dupd incheierea contractului meu, pentru o perioada de 5 ani.

