COMISIA PENTRU
SECURITATE BIOLOGICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE
2020

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 984 din 15.11.2019, privind constituirea Comisiei
pentru Securitate Biologică și stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru
membrii acesteia și pentru experții reprezentând colaboratori externi ai Comisiei
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pentru Securitate Biologică, modificat prin Ordinul 1229/05.06.2020, 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 Acad. Prof. Dr.
Doru PAMFIL în calitate de Preşedinte desemnat al Comisiei pentru Securitate
Biologică.
Din motive pandemice, în anul 2020, întreaga activitate a CSB s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

Activităţi desfăşurate de CSB în cursul anului 2020:
1. Actualizarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare al
Comisiei

și

desemnarea/confirmarea

în

funcție

a

președintelui/vicepreședintelui.
2. Depunerea declarațiilor prevazute de normele legale (declarații de
interese, de confidențialitate, prelucrarea datelor, etc);
3. Emiterea opiniei științifice a Comisiei pentru Securitate Biologică din
România referitor la raportul anual de monitorizare privind cultivarea
MON 810 în 2019 prezentat de Monsanto Europe S.A.
4. Emiterea punctelor de vedere stiințifice ale membrilor Comisiei pentru
Securitate Biologică din România privind notificarea depusă de SC
Clariant Products RO SRL pentru obținerea autorizației de utilizare în
condiții de izolare a două microorganisme modificate genetic:
Trichoderma reesei (tulpina SCF07603) și Saccharomyces cerevisiae
(tulpina SCY01127), folosite în producția etanolului celulozic în
România.
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5. Analiza draftul opiniei științifice "Applicability of the EFSA opinion on
site-directed nucleases type 3 for the safety of plants developed using
site-directed nucleases type 1 and 2 and oligonucleotide-directed
mutagenesis", pentru care Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentelor (EFSA) a lansat procesul de consultare publică;
6. Realizarea diverselor puncte de vedere științifice pe domeniul
OMG/MMG, solicitate de CE, EFSA, JRC-GMOs, Statele Membre,
Reprezentanța României la Bruxelles sau autoritatea publica centrală
de mediu.
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