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  Proiect  
LEGE  

privind organismele modificate genetic 
         Pentru asigurarea realizării articolului 173 alineatul (2) din Acordul de Asociere între Republica 

Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte din 27.06.2014, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 
(Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014), Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Prezenta Lege transpune parţial Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de 
abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 106 
din 17 aprilie 2001. 

 
Capitolul I 

PRINCIPII ŞI DISPOZIŢII GENERALE 
 Articolul 1. Obiectul de reglementare    

 Prezenta lege reglementează activităţile legate de introducerea, utilizarea, circulaţiile 
transfrontaliere şi tranzitul organismelor modificate genetic, care pot avea efecte adverse asupra 
conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinîndu-se, de asemenea, cont de riscurile pentru 
sănătatea umană. Pentru asigurarea securităţii biologice activităţile menţionate sunt supuse unui regim 
special de reglementare, autorizare şi administrare, conform dispoziţiilor prezentei legi, altor acte 
legislative și normative în domeniul organismelor modificate genetic şi tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este Parte. 
   
Articolul 2. Scopul legii 

Scopul prezentei legi este asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar, astfel ca activităţile 
cu organisme modificate genetic să se desfăşoare cu respectarea principiului precauţiei şi principiului etic, 
pentru asigurarea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului. 
 
Articolul 3.  Domeniul de aplicare 
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică pentru activităţile legate de: 

a) introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, propriu-zise sau componente ale unor 
produse; 

b) circulaţia transfrontalieră a organismelor modificate genetic, în contextul activităţile prevăzute la 
lit. a). Activităţile se referă la organisme modificate genetic definite conform prezentei legi; 

c) tranzitul organismelor modificate genetic prin teritoriul Republicii Moldova. 
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică: 

a) activităţilor cu organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetică precum mutageneza și 
fuziunea celulară (inclusiv fuziunea protoplastelor) a celulelor de plante provenind de la organisme 
care pot schimba material genetic prin metode tradiționale de înmulțire (anexa nr. 2); 

b) măsurilor întreprinse în cazul unui eventual accident în timpul unei activităţi cu organisme 
modificate genetic, în condiţii de izolare. 

 
Articolul 4. Noţiuni de bază şi definiţii 
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 
Autoritatea competentă: 

a) responsabilă de procedura de autorizare şi control a activităţilor cu organismele modificate genetic în domeniul siguranţei alimentelor - este autoritatea administrativă, responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor 
şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, 
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controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale 
(Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor);  

b) responsabilă de procedura de autorizare şi control a activităţilor cu organismele modificate genetic în domeniul sănătăţii publice - este instituţia specializată ştiinţifică, practică şi 
metodologică a Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice (Centrul Naţional de 
Sănătate Publică); 

c) responsabilă de procedura de autorizare şi control a activităţilor de cercetare ştiinţifică cu organismele modificate genetic în condiţii de izolare – este autoritatea administrativă din 
subordinea organului central de specialitate în domeniul protecţiei mediului. 

aviz - act fundamentat ştiinţific emis de către Comisia Naţională pentru Securitate Biologică a organului 
central de specialitate în domeniul protecţiei mediului, necesar autorităţilor competente; 
BCH - Biosafety Clearing-House, mecanismul internaţional de schimb de informaţii în domeniul  
organismelor modificate genetic, stabilit prin Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea; 
biosecuritate în domeniul organismelor modificate genetic - totalitatea măsurilor luate pentru a reduce 
sau elimina riscurile potenţiale ce pot apărea ca o consecinţă a utilizării organismelor modificate genetic, 
care ar putea avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra conservării şi utilizării durabile a 
diversităţii biologice; 
biotehnologie - aplicaţie tehnologică în care se utilizează sisteme biologice, organisme vii, componentele 
sau derivatele acestora, pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinţă specifică; 
biotehnologie modernă - aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acizilor nucleic şi a tehnicilor de 
fuziune celulară, altele decât cele specifice selecţiei şi ameliorării tradiţionale, care înlătură barierele 
fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetică; 
Comisia Naţională pentru Securitate Biologică (în continuare - Comisia) - organism ştiinţific cu rol 
consultativ în procesul de luare a deciziilor de către autorităţile competente; 
evaluarea riscului ecologic - evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană și pentru mediu, fie directe sau 
indirecte, imediate sau amînate, pe care le poate prezenta introducerea pe piață a OMG-urilor (anexa nr.3); 
introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie a organismelor modificate genetic, contra cost sau gratuit, 
unor persoane autorizate pentru activităţi cu organisme modificate genetic. III. În sensul prezentei legi, nu 
este considerată introducere pe piaţă: 

a) punerea la dispoziţie a microorganismelor modificate genetic, inclusiv a colecţiilor de culturi, 
pentru activităţile privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic; 

b) punerea la dispoziţie a organismelor modificate genetic, altele decît microorganismele menţionate 
la lit. a), pentru a fi utilizate exclusiv pentru activităţi în care sunt luate măsuri de izolare stricte, 
adecvate pentru a limita contactul cu acestea şi a asigura un nivel ridicat de siguranţă pentru 
populaţie, în general, şi pentru mediu, măsurile trebuind să se bazeze pe aceleaşi principii privind 
izolarea; 

c) punerea la dispoziţie a organismelor modificate genetic pentru a fi utilizate exclusiv pentru 
introducerile deliberate în mediu, care se supun cerinţelor prevăzute la capitolul III; 

locaţie - locul unde are loc introducerea organismelor modificate genetic; 
microorganism - orice entitate microbiologică, celulară sau necelulară, capabilă de replicare sau de 
transfer de  material genetic, inclusiv virusurile, viroizii şi celulele vegetale şi animale în culturi; 
circulaţie transfrontalieră - deplasarea intenţionată a organismelor modificate genetic, respectiv 
introducerea pe teritoriul naţional, exportul în afara ţării şi tranzitul frontieră-frontieră; 
modificare genetică/transformare genetică - modificarea informaţiei genetice ereditare naturale a unui 
organism, prin utilizarea tehnicilor de modificare genetică; 
notificare - transmiterea, de către notificator, către autoritatea competentă, a informaţiilor necesare în 
temeiul prezentului act normativ; 
notificator - persoana care transmite notificarea; 
operator - orice persoană juridică autorizată (numai persoană juridică) care desfăşoară activităţi ce implică 
organisme modificate genetic; 
organ central de specialitate în domeniul protecţiei mediului - Ministerul Mediului; 
organism - orice entitate biologică capabilă de reproducere sau de transfer de material genetic;  
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organism modificat genetic - orice organism viu, cu excepţia fiinţelor umane, al cărui material genetic a 
fost modificat într-un mod diferit de cel natural, altfel decît prin încrucişare şi/sau recombinare naturală. În 
sensul acestei definiţii: 

a) modificarea genetică se produce prin utilizarea cel puţin a tehnicilor specificate în anexa nr.1 
partea 1; 

b) tehnicile menţionate în anexa nr. 1 partea 2 nu sunt considerate ca determinînd o modificare 
genetică; 

probă de control, probă-martor - se prelevă pentru certificarea tipului de modificare genetică;    
produs rezultat dintr-un organism modificat genetic - un preparat care constă din sau care conţine un 
organism modificat genetic sau o combinaţie de organisme modificate genetic şi care este introdus pe 
piaţă; 
trasabilitate - posibilitatea de identificare și urmărire a unui organism modificat genetic într-un produs pe 
parcursul tuturor etapelor de gestionare (producție, prelucrare și distribuție) în scopul asigurării unui nivel 
înalt de protecție a sănătății consumatorilor; 
utilizarea în condiţii de izolare - orice operaţiune prin care organismele sunt modificate genetic sau prin 
care organismele modificate genetic sunt cultivate, stocate, transportate, distruse, eliminate sau utilizate în 
condiţii controlate, şi pentru care se iau măsuri specifice de izolare, pentru a se limita contactul acestor 
organisme cu populaţia şi cu mediul, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de siguranţă. 
 

Capitolul II 
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE ŞI DE REGLEMENTARE  

Articolul 5. Atribuţiile organului central de specialitate în domeniul protecţiei mediului. 
În sensul prezentei legi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului are următoarele 
atribuţii:  
(1) elaborează şi urmăreşte aplicarea politicii naţionale în domeniul organismelor modificate genetic.  
(2) contribuie la elaborarea cadrului legislativ şi normativ pentru domeniul organismelor modificate 

genetic.  
(3) îndeplineşte funcţiile administrative şi funcţia de punct focal pentru Protocolul de la Cartagena privind 

biosecuritatea. 
(4) asigură secretariatul Comisiei. 
(5) elaborează și aprobă, de comun acord cu autoritatea vamală,  procedura de tranzit a organismelor 

modificate genetic prin teritoriul Republicii Moldova. 
(6) organizează şi coordonează Mecanismul de Schimb de Informaţii privind securitatea biologică (BCH) 

Asigură sistemul informaţional integrat in domeniul securităţii biologice de mediu şi Sistemul de 
monitorizare integrată in domeniu. Centralizează şi creează baze de date. 

(7) colaborează cu autorităţile competente în aplicarea prevederilor prezentei legi. 
(8) examinează rapoartele anuale privind activitatea cu organismele modificate genetic prezentate de 

autorităţile competente. 
 
Articolul 6. Atribuţiile autorităţii administrative centrale în domeniul agriculturii. 
În sensul prezentei legi autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii are următoarele 
atribuţii: 
(1) elaborează şi urmăreşte aplicarea politicii naţionale în domeniul organismelor modificate genetic.  
(2) contribuie la elaborarea cadrului legislativ şi normativ pentru domeniul organismelor modificate 

genetic.  
(3) Elaborează şi aprobă: 

a) Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de introducerea, utilizarea, circulaţiile 
transfrontaliere şi tranzitul organismelor modificate genetic destinate utilizării ca produse 
alimentare şi/sau furaje, a produselor alimentare şi/sau furajere care conţin sau constau din 
organisme modificate genetic şi a produselor alimentare produse din sau care conţin ingrediente 
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produse din organisme modificate genetic precum şi a furajelor produse din organisme modificate 
genetic; 

b)  Instrucţiune privind aplicarea anexei nr.3 la prezenta lege; 
c) modelul notificării; 
d) modelul autorizaţiei de introducerea, utilizarea, circulaţiile transfrontaliere şi tranzitul 

organismelor modificate genetic destinate utilizării ca produse alimentare şi/sau furaje, a 
produselor alimentare şi/sau furajere care conţin sau constau din organisme modificate genetic şi 
a produselor alimentare produse din sau care conţin ingrediente produse din organisme modificate 
genetic precum şi a furajelor produse din organisme modificate genetic; 

e) procedura rivind etichetarea produselor cu conținut de organisme modificate genetic.  
(4) Îndeplineşte funcţiile administrative şi funcţia de punct focal național în cazul situațiilor de urgență 

cauzate de identificarea organismelor modificate genetic în produsele agroalimentare, material săditor 
și furaje, inclusiv și alertelor parvenite de pe RASSF. 
 

Articolul 7. Atribuţiile organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii.  
În sensul prezentei legi, organulu central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii are 
următoarele atribuţii: 
(1) Elaborează şi urmăreşte aplicarea politicii naţionale în domeniul organismelor modificate genetic. 
(2) Contribuie la elaborarea cadrului legislativ şi normativ pentru domeniul organismelor modificate 

genetic. 
(3) Elaborează şi aprobă: 

a) Regulamentului privind autorizarea activităţile legate de introducerea, utilizarea, circulaţiile 
transfrontaliere şi tranzitul medicamentelor, produselor farmaceutice, parafarmaceutice şi 
alimentare, care conţin sau constau din organisme modificate genetic; 

b) Instrucţiune privind aplicarea anexei nr.3 la prezenta lege; 
c) modelul notificării; 
d) modelul autorizaţiei de introducerea, utilizarea, circulaţiile transfrontaliere şi tranzitul 

medicamentelor, produselor farmaceutice, parafarmaceutice şi alimentare, care conţin sau 
constau din organisme modificate genetic; 

e) procedura privind etichetarea produselor cu conținut de organisme modificate genetic. 
(4) Asigură, prin intermediul instituţiilor din subordine, identificarea, evaluarea şi comunicarea riscurilor 

pentru sănătate, asigură prognozarea şi diminuarea impactului negativ al riscurilor identificate asupra 
sănătăţii publice. 

(5) Elaborează şi asigură realizarea politicii statului în domeniul medicamentului. 
 
Articolul 8. Atribuţiile autorităţilor competente responsabile de procedura de autorizare şi control a 
activităţilor cu organismele modificate genetic. 
(1) Autoritatea competenţă responsabilă de procedura de autorizare şi control a activităţilor de cercetare 

ştiinţifică cu organismele modificate genetic în condiţii de izolare are următoarele atribuţii: 
a) eliberează autorizaţii pentru activităţile de cercetare ştiinţifică cu organismele modificate genetic 

în condiţii de izolare; 
b) efectuează primirea, examinarea şi verificarea documentelor de notificare privind organismele 

modificate genetic în corespundere cu prezenta lege; 
c) asigură funcţionarea unui laborator naţional de referinţă acreditat pentru detecţia şi identificarea 

organismelor modificate genetic; 
d) asigură monitorizarea şi aplică procedurile standart de recuperare a prejudiciului adus mediului în 

cazul introducerii ilegale şi/ sau neintenţionate; 
e) asigură aplicarea măsurilor de răspundere şi redresare întreprinse în cazul unui eventual accident 

sau situaţii excepţionale în timpul unei activităţi cu organisme modificate genetic, în condiţii de 
izolare. 
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f) asigură informarea şi participarea publicului la procesul de luare a deciziilor cu privire la 
organismele modificate genetic, prin intermediul unei rubrici speciale a paginii de internet 
menţinute; 

g) informează Comisia şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului despre 
revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor, precum şi despre eventuale accidente; 

h) asigură înaintarea activităţilor civile în instanţele de judecată în scopul recuperării prejudiciului în 
cazuri de accidente cu organisme modificate genetic;  

i) realizează şi gestionează Registrul pentru evidenţa electronică a informaţiei privind importul, 
exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic destinate cercetărilor ştiinţifice în condiţii de 
izolare (notificările primite şi respinse, autorizaţiile emise şi al autorizaţiilor suspendate);  

j) asigură aplicarea art. 20 privind clauza de salvgardare; 
k) elaborează planuri de inspecţie şi control ce se revizuiesc anual; 
l) asigură inspecţia şi controlul activităţilor reglementate prin prezenta lege; 
m) asigură baza de date în format electronic privind activitatea proprie şi transmite note informative  

şi rapoarte anuale privind activitatea către Comisie şi organul central de specialitate în domeniul 
protecţiei mediului; 

n) colaborează cu Comisia şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului, inclusiv 
în situaţii de urgenţă cu impact transfrontalier; 

o) asigură sistarea activităţilor ilicite cu introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic şi aplicarea măsurilor notificatorului sau operatorului economic pentru remedierea 
efectelor adverse;  

p) în situaţia în care au loc introduceri pe piaţă ale unuia sau mai multor organisme modificate 
genetic destinate cercetărilor ştiinţifice în condiţii de izolare ori se realizează o circulaţie 
transfrontalieră a acestora, în mod ilicit, solicită notificatorului sau operatorului economic 
aplicarea măsurilor necesare pentru a stopa aceste activităţi şi dispune aplicarea măsurilor pentru 
remedierea efectelor adverse; 

q) asigură, în colaborare cu autoritatea vamală, supravegherea și controlul introducerii ilicite pe 
teritoriul Republicii Moldova a medicamentelor, produselor farmaceutice, parafarmaceutice şi 
alimentare, care conţin sau constau din organisme modificate genetic. 

(2) Autoritatea competentă responsabilă de procedura de autorizare şi control a introducerii pe piaţă a 
organismelor modificate genetic destinate utilizării ca produse alimentare şi/sau furaje, a produselor 
alimentare şi/sau furajere care conţin sau constau din organisme modificate genetic şi a produselor 
alimentare produse din sau care conţin ingrediente produse din organisme modificate genetic precum 
şi a furajelor produse din organisme modificate genetic are următoarele atribuţii: 

a) eliberează autorizaţii de introducere pe piaţă a organismelor modificate genetic destinate 
utilizării ca produse alimentare şi/sau furaje, a produselor alimentare şi/sau furajere care conţin 
sau constau din organisme modificate genetic şi a produselor alimentare produse din sau care 
conţin ingrediente produse din organisme modificate genetic precum şi a furajelor produse din 
organisme modificate genetic, în baza avizului ştiinţific al Comisiei; 

b) efectuează primirea, examinarea şi verificarea documentelor de notificare privind organismele 
modificate genetic; 

c) asigură funcţionarea, unui laborator naţional acreditat pentru detecţia şi identificarea 
organismelor modificate genetic; 

d) asigură informarea şi participarea publicului la procesul de luare a deciziilor cu privire la 
organismele modificate genetic, prin intermediul unei rubrici speciale a paginii de internet 
menţinute; 

e) informează Comisia şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului despre 
revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor, precum şi despre eventuale accidente; 

f) asigură înaintarea activităţilor civile în instanţele de judecată în scopul recuperării prejudiciului 
în cazuri de accidente cu organisme modificate genetic;  
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g) realizează şi gestionează Registrul pentru evidenţa electronică a informaţiei privind importul, 
exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic (notificările primite şi respinse, autorizaţiile 
emise şi al autorizaţiilor suspendate); 

h) asigură aplicarea art. 20 privind clauza de salvgardare; 
i) elaborează planuri de inspecţie şi control ce se revizuiesc anual; 
j) asigură inspecţia şi controlul activităţilor reglementate prin prezenta lege; 
k) asigură baza de date în format electronic privind activitatea proprie şi transmite note informative  

şi rapoarte anuale privind activitatea către Comisie şi organul central de specialitate în domeniul 
protecţiei mediului; 

l) colaborează cu Comisia şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului, 
inclusiv în situaţii de urgenţă cu impact transfrontalier; 

m) asigură, în colaborare cu autoritatea vamală controlul asupra activităţilor ilicite de introducere a 
organismelor modificate genetic; 

n) asigură sistarea activităţilor ilicite cu introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic şi aplicarea măsurilor notificatorului sau operatorului economic pentru remedierea 
efectelor adverse;  

o) în situaţia în care au loc introduceri pe piaţă ale unuia sau mai multor organisme modificate 
genetic ori se realizează o circulaţie transfrontalieră a acestora, în mod ilicit, solicită 
notificatorului sau operatorului economic aplicarea măsurilor necesare pentru a stopa aceste 
activităţi şi dispune aplicarea măsurilor pentru remedierea efectelor adverse; 

p) exercită, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, controlul de stat privind respectarea 
cerinţelor sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, 
comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu furaje, materiale furajere, 
premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte 
materiale şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor precum şi a furajelor 
medicamentate şi a hranei destinate pentru animalele de companie;  

q) asigură, în colaborare cu autoritatea vamală, supravegherea și controlul introducerii ilicite pe 
teritoriul Republicii Moldova a organismelor modificate genetic destinate utilizării ca produse 
alimentare şi/sau furaje, a produselor alimentare şi/sau furajere care conţin sau constau din 
organisme modificate genetic şi a produselor alimentare produse din sau care conţin ingrediente 
produse din organisme modificate genetic precum şi a furajelor produse din organisme 
modificate genetic care conțin organisme modificate genetic; 

r) asigură supravegherea, inspecția și controlul prezenței organismelor modificate genetic în 
produsele agroalimentare, materialului săditor și furajelor la importul, exportul, producerea, 
prelucrarea, procesarea, transportarea, distribuțiea și comercializarea lor, inclusiv privind 
respectarea, de către notificator şi toţi operatorii implicaţi în activităţile reglementate de prezenta 
lege, a procedurii de etichetare; 

(3) Autoritatea competentă responsabilă de procedura de autorizare şi control a introducerii pe piaţă a 
medicamentelor, produselor farmaceutice, parafarmaceutice şi alimentare, care conţin sau constau din 
organisme modificate genetic, are următoarele atribuţii: 

a) eliberează autorizaţii de introducere pe piaţă a medicamentelor, produselor farmaceutice, 
parafarmaceutice şi alimentare, care conţin sau constau din organisme modificate genetic; 

b) efectuează primirea, examinarea şi verificarea documentelor de notificare privind organismele 
modificate genetic; 

c) asigură funcţionarea, unui laborator naţional acreditat pentru detecţia şi identificarea 
organismelor modificate genetic; 

d) asigură informarea şi participarea publicului la procesul de luare a deciziilor cu privire la 
organismele modificate genetic, prin intermediul unei rubrici speciale a paginii de internet 
menţinute; 

e) informează Comisia şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului despre 
revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor, precum şi despre eventuale accidente; 
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f) asigură înaintarea activităţilor civile în instanţele de judecată în scopul recuperării prejudiciului 
în cazuri de accidente cu organisme modificate genetic;  

g) realizează şi gestionează Registrul pentru evidenţa electronică a informaţiei privind importul, 
exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic (notificările primite şi respinse, autorizaţiile 
emise şi al autorizaţiilor suspendate);  

h) asigură aplicarea art. 20 privind clauza de salvgardare; 
i) reglementează activităţile de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate 

genetic ce fac parte din activităţile de investigare în laboratoare a factorilor biologici, chimici, 
fizici şi radiologici cu impact asupra sănătăţii publice; 

j)    elaborează planuri de inspecţie şi control ce se revizuiesc anual; 
k) asigură inspecţia şi controlul activităţilor reglementate prin prezenta lege; 
l)    asigură baza de date în format electronic privind activitatea proprie şi transmite note informative  

şi rapoarte anuale privind activitatea către Comisie şi organul central de specialitate în domeniul 
protecţiei mediului; 

m) colaborează cu Comisia şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului, 
inclusiv în situaţii de urgenţă cu impact transfrontalier; 

n) asigură sistarea activităţilor ilicite cu introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic şi aplicarea măsurilor notificatorului sau operatorului economic pentru remedierea 
efectelor adverse;  

o) în situaţia în care au loc introduceri pe piaţă ale unuia sau mai multor organisme modificate 
genetic ori se realizează o circulaţie transfrontalieră a acestora, în mod ilicit, solicită 
notificatorului sau operatorului economic aplicarea măsurilor necesare pentru a stopa aceste 
activităţi şidispune aplicarea măsurilor pentru remedierea efectelor adverse; 

p) supravegherea şi controlul factorilor de risc cauzaţi de alimentaţie şi nutriţie, monitorizarea 
sănătăţii în relaţie cu mediul, care pot influenţa negativ sănătatea populaţiei şi comunicarea 
riscurilor publicului larg; 

q) participarea în menținerea capacității de răspuns a rețelei naționale de observare și control al 
riscurilor de origine biologică, chimică, radiologică și nucleară (CBRN); 

r)    asigură, în colaborare cu autoritatea vamală, supravegherea și controlul introducerii ilicite pe 
teritoriul Republicii Moldova a medicamentelor, produselor farmaceutice, parafarmaceutice şi 
alimentare, care conţin sau constau din organisme modificate genetic. 
 Articolul 9. Comisia Naţională pentru Securitate Biologică  

(1) Comisia Naţională pentru Securitate Biologică (în continuare - Comisia) este un organ ştiinţific 
interdepartamental, fără personalitate juridică, cu rol consultativ. 

(2) Comisia se constituie din 13 membri, 2 membri - din cadrul organului central de specialitate în 
domeniul protecţiei mediului, unul va exercita funcţia de preşedinte şi, celălalt – funcţia de secretar al 
Comisiei şi 11 membri specialişti în domeniu, dintre care: 

a) 3 membri din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 
b) 3 membri din alte instituţii ştiinţifice şi universitare cu profil biologic şi medical, cu specializare 

în domeniile de genetică contemporană și/sau biotehnologii moderne; 
c) cîte un membru din autorităţile centrale pentru economie, agricultură şi industria alimentară, 

sănătate, siguranţa alimentară precum şi un specialist în domeniu din partea organizaţiilor 
neguvernamentale, a căror activitate ţine de protecţia mediului; 

(3) Componenţa nominală şi Regulamentul Comisiei se aprobă de Guvern, la propunerea organului central 
de specialitate în domeniul protecţiei mediului. 

(4) Comisia are următoarele atribuţii: 
a) examinează notificările din punct de vedere ştiinţific, sub aspectul evaluării riscului ecologic, al 

măsurilor de intervenţie în caz de urgenţă, al planului de monitorizare şi al metodelor de detecţie 
şi identificare a organismelor modificate genetic; 

b) expune recomandările ştiinţifice prin Aviz semnat de către organul central de specialitate în 
domeniul protecţiei mediului şi prezentat autorităţilor competente;  
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c) colaborează cu autorităţile competente pentru stabilirea măsurilor necesare în situaţia unor riscuri 
majore sau pentru aplicarea clauzei de salvgardare;  

d) colaborează cu autorităţile competente în examinarea cadrului legislativ şi normativ  în domeniul 
organismelor modificate genetic.   

 
Articolul 10. Obligaţiunile Operatorului 
(1) Operatorul care efectuează activităţi cu organisme modificate genetic are următoarele obligaţii: 

a) să permită accesul autorităţii competente responsabile de efectuarea controlului, să colaboreze cu 
acestea şi să prezinte documente care demonstrează natura produselor utilizate, sub aspectul 
modificării genetice, pentru verificarea concordanţei cu prevederile din autorizaţia emisă de 
autoritatea competentă sau pentru stabilirea legalităţii activităţii şi a modului de respectare a 
Cerinţelor privind trasabilitatea; 

b) să permită prelevarea de probe de control din organismul modificat genetic către reprezentantul 
legal al autorităţii competente responsabile de efectuarea controlului, în vederea efectuării de 
analize; 

c) să pună la dispoziţia autorităţii competente responsabile de efectuarea controlului documente prin 
care sunt stabilite modul de transportare a organismelor modificate genetic, măsurile de siguranţă 
pentru transportare, locul şi modul de depozitare, atît înainte de introducere, cît şi după, informaţii 
privind modul de ambalare şi etichetare, gestionarea deşeurilor; 

d) în cazul importului produselor nemodificate genetic, în procesul vămuirii, să prezinte un certificat 
de la un laborator acreditat privind lipsa organismelor modificate genetic; 

e) să păstreze documentele privind evidenţa activităţilor desfăşurate, timp de 10 ani de la încheierea 
introducerii pe piaţă; 

f) să asigure elaborarea planurilor de urgenţă. 
(2) În baza prezentei legi, operatorul care desfăşoară activităţi de introducere pe piaţă, import, export, 

tranzit, depozitare, transport ale unui astfel de organism modificat genetic sau ale unei combinaţii de 
organisme modificate genetic propriu-zis sau componentă/e a/ale unui produs, trebuie să ia măsuri 
pentru ca activităţile desfăşurate să nu producă efecte adverse asupra sănătăţii umane, animale şi 
mediului:  

a) Operatorul care transmite o notificare conform prevederilor cap. III trebuie să procedeze în 
prealabil la efectuarea unei evaluări a riscurilor ecologic, cu respectarea prevederilor anexei nr.3; 

b) Operatorul este obligat să asigure o evaluare corectă a efectelor adverse potenţiale asupra 
sănătăţii umane şi a mediului, care ar putea rezulta, direct sau indirect, din transferul de gene de 
la organismele modificate genetic către alte organisme. Evaluarea se face pentru fiecare caz în 
parte înaintea introducerii şi ia în considerare natura organismului introdus şi a mediului 
receptor, precum şi efectele potenţiale cumulative pe termen lung, asociate interacţiunii cu alte 
organisme modificate genetic şi cu mediul înconjurător; 

c) Operatorul este responsabil pentru exactitatea informaţiilor incluse în notificare şi în toate 
documentele prezentate autorităţilor naţionale conform  procedurilor de autorizare; 

d) Studiile de evaluare a riscului ecologic, care privesc organisme modificate genetic ce conţin una 
sau mai multe gene de rezistenţă la antibioticele utilizate în tratamentele medicale sau veterinare, 
trebuie să cuprindă menţiuni distincte în scopul identificării şi eliminării progresive din aceste 
organisme a markerilor de rezistenţă la antibiotice, care ar putea avea efecte adverse asupra 
sănătăţii umane şi mediului; 

e) Organismele modificate genetic conţinînd gene de rezistenţă la antibiotice, folosite în tratamentul 
afecţiunilor umane sau veterinare, care pot avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra 
mediului, prevăzute la alin. (1), nu pot fi introduse pe piaţă, în conformitate cu prevederile cap. 
III, dacă este dovedit că acestea au fost inserate prin modificare genetică. 

(3) Costurile măsurilor de biosecuritate în domeniul organismelor modificate genetic necesare desfăşurării 
în condiţii de siguranţă a activităţilor, precum şi costurile măsurilor de biosecuritate în domeniul 
organismelor modificate genetic necesare pentru reducerea, repararea sau prevenirea consecinţelor 
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efectelor adverse determinate de utilizarea organismelor modificate genetic sunt suportate de către 
operator. 
 

CAP. III 
PROCEDURA STANDART DE AUTORIZARE 

 Articolul 11. Notificarea şi condiţiile de acceptare a acesteea 
(1) Autoritatea competentă examinează dosarul notificării prezentat în vederea conformităţii acestuia cu 

prezenta lege. 
(2) În cazul în care nu se acceptă notificarea, autoritatea competentă comunică notificatorului motivele, în 

scris, iar acesta este obligat ca în termen de cel mult 30 zile să completeze informaţia lipsă din dosarul 
de notificare. În situaţia în care notificatorul nu completează dosarul de notificare în termenul 
prevăzut, se sistează procedura de autorizare, fără a aduce atingere dreptului acestuia de a depune un 
nou dosar de notificare. 

(3) În cazul în care notificarea se acceptă, autoritatea competentă înscrie notificarea în registrul prevăzut 
la art. 8 alin. (1), lit. g) şi alin. (2) , lit. g), informează în scris notificatorul şi îi comunică numărul de 
înregistrare al notificării, în termen de cel mult 30 zile de la depunere a dosarului. 

(4) Procedura de autorizare începe la data la care autoritatea competentă anunţă notificatorul despre 
acceptarea dosarului şi îi comunică numărul de înregistrare a notificării. 

(5) În termen de 10 zile de la începerea procedurii, stabilite conform alin. (4), autoritatea competentă 
transmite spre examinare o copie a notificării la Comisie şi organului central de specialitate în 
domeniul protecţiei mediului, informînd despre aceasta notificatorul, care este obligat, în termen de 
pînă la 30 de zile de la data remiterii copiei notificării, să achite plata prevăzută în anexa nr. 10 la 
prezenta lege. 

(6) În procesul decizional, autoritatea competentă, Comisia şi organului central de specialitate în 
domeniul protecţiei mediului iau în considerare implicaţiile socio-economice ale introducerii pe piaţă 
a organismelor modificate genetic propriu-zise sau componente ale unor produse, cu respectarea 
obiectivului legii. 

 Articolul 12. Avizul Comisiei  
(1) Comisia examenează notificarea şi înştiinţează autoritatea competentă dacă are nevoie de informaţii 

suplimentare de la notificator şi îşi motivează cererea. 
(2) Comisia ia în considerare, la emiterea avizului său, argumente ştiinţifice, cu referinţe actualizate la 

literatura de specialitate. 
(3) Comisia poate transmite dosarul cu evaluarea riscurilor ecologic pentru examinare către instituţiile 

ştiinţifice independente sau experţi independenţi. 
(4) Plata pentru examinarea notificărilor de către Comisie, al cărei cuantum este stabilit în anexa nr.10 la 

prezenta lege, se achită de către notificator şi se transferă la contul trezorerial al organului central de 
specialitate în domeniul protecţiei mediului. 

(5) În termen de 30 de zile de la data primirii copiei notificării, Comisia transmite avizul fundamentat 
ştiinţific şi dovada achitării de către notificator a plăţii stabilite în anexa nr.10 la prezenta lege, prin 
intermediul organului central de specialitate în domeniul protecţiei mediului, către autoritatea 
competentă, în dependenţă de tipul autorizaţiei. 

(6) Banii acumulaţi la contul trezorerial conform alin. (4) vor fi folosiţi doar pentru activităţi în domeniul 
organismelor modificate genetic (training-uri, seminare, susţinerea laboratoarelor din domeniu ş.a.). 

  Articolul 13. Consultarea publicului 
(1) În termen de pînă la 10 zile de la data începerii procedurii de autorizare prevăzute la art. 11 alin. (4), 

autoritatea competentă demarează procedura de consultare a publicului, indicând modul de obţinere a 
informaţiei. 

(2) Consultarea publicului durează 30 de zile de la data plasării pe pagina de internet materialelor 
notificării. 
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(3) În scopul asigurării transparenţei  autoritatea competentă duce evidenţa publicului interesat, în baza 
cererilor depuse la autoritatea competentă. Reprezentanţii publicului interesat se includ în lista 
publicului interesat în baza cererii trimise în adresa autorităţii competente.  

(4) Cererea publicului interesat urmează să conțină date privind denumirea, adresa poştală, numerele de 
telefon şi fax şi adresa poştei electronice, numele prenumele solicitantului.  

(5) Informarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea pe piaţă a OMG  şi a produselor 
rezultate din acestea, se efectuează prin intermediul paginii Web a autorităţii competente, unde se 
plasează materialele indicate în alineatele (6) şi (7), cu excepţia celor confidenţiale, care se remit prin 
poşta electronică. 

(6) Documentele privind notificarea, cu toate anexele şi materialele de suport, se plasează în mod 
obligatoriu în termen de 10 zile de la data începerii procedurii de autorizare prevăzute la art. 11 alin. 
(4), pe pagina Web aautorităţii competente.  

(7) Autoritatea competentă ia o decizie privind neamplasarea pe pagina Web a informaţiei confidenţiale 
indicată de notificator. Nu poate fi considerată drept confidenţială şi extrasă din informaţia difuzată 
publicului informaţia care include: 

- descrierea OMG; 
- numele (denumirea) şi adresa notificatorului; 
- scopul presupusei activităţi cu utilizarea OMG; 
- experienţa acumulată în rezultatul introducerii introducerii pe piaţă a unor tipuri concrete de 

OMG; 
- interdicţiile existente în ţările Uniunii Europene privind utilizarea OMG declarat; 
- experienţa acumulată în domeniul introducerii pe piaţă a tipurilor concrete de OMG în cazul 

propunerii de aplicare procedurilor simplificate de introducere pe piaţă a acestor tipuri de 
OMG; 

- evaluarea riscului ecologic, inclusiv descrierea potenţialului influenţei asupra mediului 
înconjurător, sănătăţii oamenilor, cît şi riscurilor de natura social-economică (conform anexei 
nr.3); 

- descrierea măsurilor, dacă acestea sunt preconizate, de limitare a influenţei negative posibile 
asupra mediului înconjurător şi/sau asupra sănătăţii oamenilor, cît şi riscurilor de natura social-
economică; 

- descrierea planului de monitorizare al impactului asupra mediului înconjurător, sănătăţii 
oamenilor şi asupra intereselor social-economice a populaţiei şi a ţării; 

- descrierea măsurilor, dacă acestea se preconizează, privind prelucrarea deşeurilor rezultate din  
introducerea pe piaţă a OMG; 

- descrierea planului de acţiuni în situaţii excepţionale; 
- descrierea materialelor cererilor parvenite nu numai în limba de stat, dar şi materialelor 

originale cu conţinut în alte limbi. 
(8) Publicul transmite comentariile sale către autoritatea competentă, pe parcursul a 20 de zile de la data 

informării acestuia, prin e-mail, fax, sau prin poştă cu confirmare de primire. Comentariile publicului 
au caracter consultativ pentru autoritatea competentă în procesul luării deciziei. 

(9) În dependenţă de comentariile primite, autoritatea competentă este în drept să organizeze dezbateri 
publice referitor la toate aspectele subiectului aflat în discuție. Proiectul deciziei autorităţii competente 
cu indicarea comentariilor recepţionate şi aprecierea lor de către autoritatea competentă precum și 
argumentările necesare care au stat la baza proiectului deciziei se plasează pe pagina Web a autorităţii 
competente. 

(10) În termen de 10 zile de la încheierea consultării publicului, autoritatea competentă elaborează o 
sinteză a observaţiilor acestuia şi o plasează pe pagina sa de internet. 

(11) Autoritatea competentă ţine şi publică pe pagina Web lista OMG şi a produselor rezultate din 
acestea, permise spre utilizare precum şi deciziile argumentate privind autorizarea utilizării acestora. 
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Articolul 14. Decizia  
(1) În termen de cel mult 70 de zile de la data începerii procedurii, stabilită conform art. 11 alin. (4), 

autoritatea competentă ia o decizie pe baza avizului ştiinţific al Comisiei şi organului central de 
specialitate în domeniul protecţiei mediului şi a sintezei consultării publicului. 

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi: 
a) favorabilă - autoritatea competentă eliberează autorizaţia, care stabileşte condiţiile introducerii 

deliberate pe piaţă, la care notificatorul trebuie să se conformeze; sau 
b) nefavorabilă - autoritatea competentă respinge cererea de autorizare, dacă introducerea propusă nu 

îndeplineşte condiţiile impuse prin prezenta lege. 
(3) Autoritatea competentă informează notificatorul, prin scrisoare recomandată, referitor la decizia luată. 
(4) Notificatorul poate să procedeze la introducerea pe piaţă numai după ce a primit autorizaţia din partea 

autorităţii competente. 
   

Articolul 15. Proceduri simplificate 
Pentru organismele modificate genetic care corespund criteriilor stabilite în anexa nr. 7 şi pentru care s-a 
acumulat o experienţă suficientă cu ocazia introducerii lor în anumite tipuri de ecosisteme, autoritatea 
competentă, poate aplica procedura simplificată, pe baza unui aviz favorabil din partea organului central 
de specialitate în domeniul protecţiei mediului, conform hotărîrii Comisiei. 
 
Articolul 16. Raportul privind introducerea pe piaţă 
(1) Pînă la data de 15 decembrie a fiecărui an în cursul căruia are loc o introducere pe piaţă a unui 

organism modificat genetic propriu-zis sau componente ale unor produse, autorizată conform 
prezentului capitol şi, ulterior, la orice intervale prevăzute în autorizaţie, pe baza rezultatelor evaluării 
riscului ecologic, notificatorul transmite autorităţii competente un raport cuprinzînd rezultatul 
introducerii/introducerilor şi indică, dacă este cazul, orice astfel de organisme sau componente pe care 
notificatorul intenţionează să le notifice ulterior. 

(2) Notificatorul transmite raportul pe suport de hîrtie şi în format electronic la autoritatea competentă, 
Comisie şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului.  

 
Articolul 17. Procedura de introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic inclusiv în scopul 
efectuării cercetărilor ştiinţifice în condiţii de izolare 
Introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, inclusiv în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice 
în condiţii de izolare, se efectuiază prin eliberarea autorizaţiilor de către autorităţile competente: 
(1) Activităţile de cercetare ştiinţifică cu organismele modificate genetic în condiţii de izolare se 

efectuiază în baza autorizaţiei, cu perioada de valabilitate de cel mult 5 ani, eliberate de către 
autoritatea administrativă din subordinea organului central de specialitate în domeniul protecţiei 
mediului. 

(2) Introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic destinate utilizării ca produse alimentare 
şi/sau furaje, a produselor alimentare şi/sau furajere care conţin sau constau din organisme modificate 
genetic şi a produselor alimentare produse din sau care conţin ingrediente produse din organisme 
modificate genetic precum şi a furajelor produse din organisme modificate genetic se  efectuează în 
baza autorizației, cu perioada de valabilitate de cel mult 5 ani, eliberate de către autoritatea 
administrativă, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control 
pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi 
carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a 
hranei pentru animale (Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor) conform procedurii aprobate 
de Guvern. 

(3) Introducerea pe piaţă a medicamentelor, produselor farmaceutice, parafarmaceutice şi alimentare, care 
conţin sau constau din organisme modificate genetic se efectuează în baza autorizației, cu perioada de 
valabilitate de cel mult 5 ani, eliberate de către instituţia specializată ştiinţifică practică şi 
metodologică a Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice (Centrul Naţional de Sănătate 
Publică), conform procedurii aprobate de Guvern.  
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 Articolul 18. Procedura de notificare în cazul introducerii organismelor modificate genetic pe piaţă 
inclusiv în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice în condiţii de izolare. 
(1) Operatorul, care doreşte să introducă pe piaţă, pentru prima dată, un organism modificat genetic sau o 

combinaţie de asemenea organisme propriu-zise sau componentă a unui produs, trebuie să transmită în 
prealabil o notificare către autoritatea competentă, în dependenţă de tipul autorizaţiei.   

(2) Notificarea se transmite în format electronic precum şi pe suport de hîrtie, în două exemplare 
originale, prin poştă, cu confirmare de primire, sau se depune la autoritatea competentă, în dependenţă 
de tipul autorizaţiei, care înregistrează notificarea la data depunerii. 

(3) Notificarea menţionată la alin. (1) trebuie să conţină: 
a) dosarul tehnic conţinînd informaţiile specificate în anexele nr. 4 şi nr.5, ce ţin cont de diversitatea 

locaţiilor în care se utilizează organismele modificate genetic propriu-zise sau componente ale 
unor produse, date şi rezultate obţinute din introducerile efectuate în scopul cercetare-dezvoltare, 
privind impactul asupra sănătăţii umane şi a mediului, care includ: 

- informaţii de ordin general, care includ informaţii asupra personalului şi pregătirii 
profesionale; 

- informaţii privind organismul modificat genetic; 
- informaţii privind condiţiile de introducere şi mediul potenţial receptor; 
- informaţii privind interacţiunile dintre organismele modificate genetic şi mediu; 
- măsurile privind controlul intern, trasabilitatea, monitorizarea, metodele de remediere, 

prelucrarea/depozitarea deşeurilor, planurile de intervenţie în caz de urgenţă; 
b) rezumatul notificării; 
c) evaluarea riscului ecologic şi concluziile conform anexei nr.3, secţiunea D; 
d) condiţiile pentru introducerea pe piaţă a produsului, inclusiv condiţiile specifice de folosire; 
e) perioada de valabilitate propusă pentru autorizaţie, care nu poate depăşi 5 ani; 
f) planul de monitorizare conform anexei nr.8, pentru identificarea efectelor organismelor modificate 

genetic asupra sănătăţii umane sau mediului, inclusiv o propunere privind durata planului de 
monitorizare; această durată poate fi diferită de termenul de valabilitate a autorizaţiei; 

g) propunerea pentru etichetare, conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 6; 
h) propunerea pentru ambalare, cu respectarea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 6; 
i) informaţiile destinate publicului, conform ghidului din anexa nr.9, în format electronic şi pe suport 

de hîrtie; 
j) în cazul în care, pe baza rezultatelor oricărei introduceri notificate conform prezentului capitol, un 

notificator consideră că introducerea pe piaţă şi utilizarea unui organism modificat genetic 
propriu-zis sau componentă a unui produs, nu prezintă nici un risc pentru sănătatea umană şi 
mediu, el poate să propună autorităţii competente să nu furnizeze o parte sau toate informaţiile 
cerute în anexa nr.6 secţiunea B a prezentei legi; 

k) o anexă distinctă, cu informaţia confidenţială, conform art. 21; 
l) declaraţia pe propria răspundere, completată şi semnată de notificator, prin care îşi asumă întreaga 

responsabilitate civilă pentru orice prejudiciu adus sănătăţii umane, bunurilor materiale sau 
mediului, care ar rezulta din introducerea pe piaţă propusă. 

(4) Notificatorul include în această notificare informaţii cu privire la datele şi rezultatele introducerii 
aceloraşi organisme modificate genetic sau ale aceloraşi combinaţii de organisme modificate genetic 
notificate anterior sau în curs de notificare şi/sau introduse de către notificator în interiorul sau în 
afara Comunităţii. 

(5) Notificatorul poate să facă trimitere la datele sau la rezultatele notificărilor transmise anterior de către 
alţi notificatori sau să înainteze informaţii suplimentare pe care le consideră relevante, dacă 
informaţiile, datele şi rezultatele nu sunt confidenţiale sau dacă notificatorii în cauză şi-au dat acordul 
scris. 

(6) Pentru ca un organism modificat genetic sau o combinaţie de asemenea organisme să fie utilizat/ă în 
alt scop decît cel deja specificat într-o notificare, notificatorul trebuie să transmită o notificare 
distinctă. 
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(7) Dacă apar informaţii noi cu privire la riscurile prezentate de organismele modificate genetic pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu, înainte de eliberarea autorizaţiei de către autoritatea competentă, 
notificatorul este obligat: 

f)    să ia măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane şi a mediului; 
g) să informeze fără întîrziere autoritatea competentă, înainte de orice modificare sau imediat ce ia 

cunoştinţă despre orice schimbare neaşteptată sau dacă sunt disponibile informaţii noi; 
h) să revizuiască în mod corespunzător informaţiile şi condiţiile specificate în notificare. 

(8) Notificatorul este obligat să furnizeze probe-martor din organismul modificat genetic, către 
reprezentantul legal al autorităţii competente responsabile de efectuarea controlului sau al unui 
laborator acreditat pentru efectuarea de analize, odată cu notificarea sau cel mai tîrziu în 10 zile de la 
acceptarea notificării. 

(9) Este interzisă introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic, propriu-zis sau parte 
componentă a unui produs, fără autorizaţie emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu 
prevederile cap. III. 

(10) Este interzisă folosirea unui produs care nu respectă condiţiile din autorizaţia prevăzută la alin. (9). 
(11) Este interzisă introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic, propriu-zis sau parte 

componentă a unui produs, dacă etichetarea şi ambalarea nu respectă condiţiile din autorizaţia 
prevăzută la alin. (9). Etichetarea şi ambalarea trebuie să se facă în conformitate cu prevederile anexei 
nr.6. 

(12) Este interzisă efectuarea oricărei circulaţii transfrontaliere de organisme modificate genetic, propriu-
zise sau parte componentă a unui produs, dacă nu se face cu respectarea condiţiilor impuse prin 
prezenta lege. 

(13) Un organism modificat genetic care a făcut obiectul unei autorizaţii privind introducerea pe piaţă, 
propriu-zis sau componentă a unui produs, poate fi utilizat fără altă notificare atîta timp cît se respectă 
cu stricteţe condiţiile specifice de utilizare şi zonele geografice şi/sau de mediu precizate în respectiva 
autorizaţie, în limitele perioadei stabilite în autorizație. 

 
Articolul 19. Monitorizarea şi utilizarea informaţiilor noi 
(1) După introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic sau a mai multor organisme modificate 

genetic propriu-zise sau componentă/e a/ale unui produs, notificatorul asigură monitorizarea şi 
elaborarea rapoartelor aferente, conform condiţiilor specificate în autorizaţie. 

(2) Notificatorul transmite rapoartele de monitorizare autorităţii competente, în dependenţă de tipul 
autorizaţiei şi Comisiei şi organului central de specialitate în domeniul protecţiei mediului. 

(3) Dacă, după ce s-a emis autorizaţia apar informaţii noi, de la utilizatori sau din alte surse, privind 
riscurile pe care un organism modificat genetic le prezintă pentru sănătatea umană sau mediu, 
notificatorul este obligat să ia imediat măsurile necesare pentru a proteja sănătatea umană şi mediul şi 
informează autoritatea competentă cu privire la acestea; în plus, în acest caz, notificatorul revizuieşte 
informaţiile şi condiţiile specificate în notificare. 

(4) Dacă autorităţile competente intră în posesia unor informaţii noi, care ar putea avea consecinţe din 
punct de vedere al riscurilor prezentate de un organism modificat genetic pentru sănătatea umană sau 
mediu, sau în împrejurările menţionate în alin. (3), aceasta transmite imediat informaţiile Comisiei şi 
organului central de specialitate în domeniul protecţiei mediului. 

 
Articolul 20.  Etichetarea 
(1) Notificatorul şi toţi operatorii implicaţi în activităţile reglementate de prezenta lege trebuie să ia 

măsurile necesare pentru a se asigura că, în toate stadiile introducerii pe piaţă, etichetarea şi ambalarea 
organismelor modificate genetic introduse pe piaţă, propriu-zise sau componente ale unor produse, 
corespund cerinţelor relevante specificate în autorizaţie, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare  
Pentru produsele în cazul cărora nu se pot exclude urmele de organisme modificate genetic, prezente 
accidental sau a căror prezenţă este inevitabilă din punct de vedere tehnic, se stabileşte un prag minim 
sub care aceste produse nu se etichetează, astfel: 
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a) organismul modificat genetic în cauză trebuie să fie autorizat, conform cerinţelor legislaţiei în 
vigoare; 

b) pragul pentru produsele modificate genetic, din momentul în care nu mai au capacitate de replicare 
sau de transfer de material genetic, în cazul în care limita admisibila a produsului modificat genetic 
(ADN sau proteinele) este >0,9% din conţinutul total al ADN şi al proteinelor, în cazul plasării lor 
pe piață. 

(2) Pentru produsele care urmează să se folosească direct pentru prelucrare, alin. (1) nu se aplică pentru 
urmele de organisme modificate genetic autorizate care nu depăşesc 0,9% din conţinutul total al ADN 
şi al proteinelor, în cazul introducerii pe piață, dacă se demonstrează că aceste urme sunt întîmplătoare 
sau inevitabile din punct de vedere tehnic şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi că s-au 
luat toate măsurile pentru a evita prezenţa acestui organism modificat genetic.  

(3) În cazul organismelor modificate genetic care sunt puse la dispoziţie pentru activităţile prevăzute la 
art. 4 (noţiunea introducere pe piaţă, lit. a)-c)) se aplică o etichetare corespunzătoare, în conformitate 
cu secţiunile relevante din anexa nr.6, în scopul asigurării unei informaţii clare, pe o etichetă sau într-
un document însoţitor, referitor la prezenţa acestora. Menţiunea “Acest produs conţine organisme 
modificate genetic” (cu caracterul scris -Times New Roman, 12) trebuie să apară fie pe o etichetă, fie 
într-un document însoţitor. 

 
Articolul 20. Clauza de salvgardare 
(1) În cazul în care autoritatea competentă  a intrat în posesia unor informaţii noi sau suplimentare, care 

au devenit disponibile după emiterea autorizaţiei şi care afectează evaluarea riscului ecologic ori 
reevaluează informaţiile existente pe baza unor date ştiinţifice noi sau suplimentare şi are motive 
întemeiate de a considera că un organism modificat genetic propriu-zis sau componentă a unui 
produs, care a făcut obiectul unei notificări valide şi al unei autorizaţii, prezintă un risc pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu, după consultarea Comisiei , aceasta poate lua decizia de a limita 
termenul de valabilitate a autorizaţiei, restricţionarea ori interzicerea temporară a utilizării şi/sau 
vînzării acestuia, propriu-zis sau componentă a unui produs, pe teritoriul naţional. 

(2) Autoritatea competentă asigură, în situaţia unor riscuri majore, luarea unor măsuri de urgenţă, cum ar 
fi suspendarea introducerii pe piaţă sau încetarea ei şi asigură informarea publicului, cu aprobarea 
organului central de specialitate în domeniul protecţiei mediului. 

 
CAP. IV 

ALTE DISPOZIŢII  
Articolul 21. Confidenţialitatea 
(1) Autoritatea competentă, Comisia şi organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului nu 

divulgă unor terţe părţi nici o informaţie confidenţială notificată sau care ar putea face obiectul unui 
schimb de informaţii în baza prezentei legi şi protejează drepturile de proprietate intelectuală în 
legătură cu datele primite. 

(2) Notificatorul indică informaţiile din notificarea transmisă conform prezentei legi, a căror dezvăluire ar 
putea afecta poziţia sa concurenţială şi care, prin urmare, trebuie tratate ca fiind confidenţiale. În astfel 
de cazuri, se impune prezentarea unei justificări care să poată fi verificată. 

(3) Autorităţile competente decid, după consultarea notificatorului, care sunt informaţiile care vor fi 
considerate drept confidenţiale şi informează cu privire la hotărîrea luată notificatorul. 

(4) Nu sunt confidenţiale următoarele informaţii: 
a) descrierea generală a organismului modificat genetic, numele şi adresa notificatorului, scopul 

introducerii, locaţia introducerii şi utilizările preconizate; 
b) metodele şi planurile de monitorizare a organismului modificat genetic şi de intervenţie în caz de 

urgenţă; 
c) evaluarea riscului ecologic; 
d) avizele Comisiei şi ale autorităţilor implicate; 
e) experienţa acumulată în rezultatul introducerii pe piaţă a unor tipuri concrete de OMG; 
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f) interdicţiile existente în ţările Uniunii Europene privind utilizarea OMG declarat; 
g) amplasamentul sectorului unde se va realiza presupusa introducere pe piaţă a OMG, cu descrierea 

terenului concret, indicînd apartenenţa lui administrativă şi distanţa pînă la cel mai apropiat 
teritoriu natural protejat inclus în Fondul de Stat al ariilor protejate; 

h) descrierea măsurilor, dacă acestea sunt preconizate, de limitare a influenţei negative posibile 
asupra mediului înconjurător şi/sau asupra sănătăţii  oamenilor, cît şi riscurilor de natura social-
economică; 

i) descrierea planului de monitorizare al impactului asupra mediului înconjurător, sănătăţii oamenilor 
şi asupra intereselor social-economice a populaţiei şi a ţării; 

j) descrierea măsurilor, dacă acestea se preconizează, privind prelucrarea/depozitarea deşeurilor 
rezultate din introducerea pe piaţă a OMG; 

k) descrierea planului de acţiuni în situaţii excepţionale. 
(5) Dacă, din anumite motive, notificatorul îşi retrage notificarea, autorităţile competente Comisia şi 

organul central de specialitate în domeniul protecţiei mediului respectă confidenţialitatea informaţiilor 
primite. 

   Articolul 22. Prezenţa accidentală a unui organism modificat genetic 
(1) Autoritatea competentă şi fiecare operator din domeniu iau măsuri, potrivit competenţelor lor, pentru a 

evita prezenţa accidentală a organismelor modificate genetic în alte produse, conform prevederilor 
legislaţiei naţionale în vigoare. 

(2) Operatorul este obligat să prevadă măsurile impotrivă poluării de către organismele modificate genetic 
a organismelor convenționale nemodificate. 

 
Articolul 23. Tranzitul organismelor modificate genetic 
Operatorul care solicită autorizarea tranzitului organismelor modificate genetic, prin teritoriul ţării, este 
obligat să folosească mijloace de transport asigurate împotriva oricărei răspîndiri accidentale în mediu a 
acestora sau a produselor modificate genetic, precum şi să se asigure împotriva pierderii mijlocului de 
transport pe parcursul urmat de acesta, astfel încît să prevină orice efect advers potenţial asupra mediului 
şi a sănătăţii umane. 
 
Articolul 24. Răspunderea pentru prejudicii aduse sănătăţii umane şi mediului 
(1) Orice persoană fizică sau juridică  care produce organisme modificate genetic sau desfăşoară activităţi 

de introducere pe piaţă sau de import, export, tranzit sau depozitare, sau transport al acestora sau a 
unei combinaţii de asemenea organisme, propriu-zise sau componentă/e a/ale unui produs 
poartă  răspundere contravenţională potrivit legislaţiei. 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul împuternicit al 
autorităţuu competente. 

(3) Tragerea la răspundere a persoanelor fizice şi juridice nu exonerează persoanele vizate de îndeplinirea 
obligaţiilor privind repararea prejudiciului cauzat mediului de la impactul adus de către organismele 
modificate genetic. 

 
CAP. V 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  
Articolul 25. Pe teritoriul Republicii Moldova:  
(1) Se interzice introducerea deliberată în mediul natural (ecosisteme: forestiere, acvatice, palustrice şi de 

stepă precum şi cele agricole) a organismelor modificate genetic, după data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

(2) Se permite cultivarea organismelor modificate genetic doar în scopuri ştiinţifice, în condiţii de izolare. 
 Articolul 26. Guvernul, în termen de un an de la aprobarea prezentei legi: 
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(1) Va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta 
lege (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va elabora şi prezenta spre aprobare Guvernului 
actele normative care reglementează autorizarea producerii, procesării, ambalării, etichetării şi 
comercializării produselor alimentare şi a hranei pentru animale, care conţin sau constau din OMG-
uri). 

(2) Va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 
(3) Va asigura adoptarea actelor normative pentru aplicarea prezentei legi. 
(4) Va asigura ajustarea actelor normative departamentale la prevederile prezentei legi. 
(5) După data intrării în vigoare a prezentei legi, actele legislative şi normative în vigoare se vor aplica în 

măsura în care nu contravin acesteia.  
       
Articolul 27. Prezenta lege intră în vigoare la un an de la publicare. 
 
Articolul 28.  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

- Legea nr.755 din 21.12.2001 privind securitatea biologică (Monitorul Oficial Nr. 75/13.06.2002, 
art.631); 

 
10 Anexe   
Contrasemnează: 
 
Ministrul mediului                                                                                                                  
Ministrul economiei 
Ministrul finanţelor 
Ministrul justiţiei  
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                  
Ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor 
Ministrul sănătăţii  
Ministrul muncii şi protecţiei sociale 
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 Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului  
Legii privind organismele modificate genetic 

 
 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii privind 
organismele modificate genetic este elaborat în scopul realizării articolului 173 alineatul 
(2) din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană 
şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte din 27.06.2014, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial nr.185-
199/442 din 18.07.2014) și în conformitate cu prevederile Protocolului de la Cartagena 
privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (1992). 

Proiectul Legii transpune parţial Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 106 din 17 aprilie 2001, fiind prima etapă de 
armonizare a prevederilor Directivei 2001/18/CE cu legislaţia naţională. 

Reglementarea activităţilor privind utilizarea, circulaţia transfrontalieră şi tranzitul 
organismelor modificate genetic este actuală pentru Republica Moldova la etapele de 
introducere şi postintroducere pe piață a unor produse, în special alimentare și furaje pentru 
animale, care pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii 
biologice și sănătății populației. 

Actualmente, regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor 
modificate genetic precum şi al produselor rezultate din acestea este reglementat prin 
Legea privind securitatea biologică nr. 755-XV din  21.12.2001, care nu include 
prevederile rezoluțiilor și notificărilor din ultimii ani la Protocolul de la Cartagena și ale 
legislației Uniunii Europene. 

Avînd în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizării legislaţiei naţionale cu cea a 
Uniunii Europene în domeniul organismelor modificate genetic şi  ţinînd cont de 
modificările survenite la nivel european în domeniul biosecurităţii, prin intrarea în vigoare 
a Directivei 2001/18/CE, care asigură un cadru legislativ unitar în acest domeniu, a fost 
important de racordat legislaţia naţională cu prevederi comunitare, conform 
angajamentelor asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere RM-
UE. 
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Scopul proiectului Legii este asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar 
pentru desfăşurarea activităţilor cu organisme modificate genetic prin respectarea 
principiilor precauţiei şi cel etic, pentru asigurarea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului. 

Proiectul Legii stabilește competențele autorităților responsabile de procedura de 
autorizare şi control a activităţilor de introducere pe piaţă a organismelor modificate 
genetic şi a produselor rezultate din acestea, procedurile standardizate de evaluare a 
riscurilor acestor activităţi asupra mediului şi sănătăţii umane și procedurile de etichetare şi 
ambalare corespunzătoare a produselor cu conținut de organisme modificate genetic. 

Este important că, unele state ale Uniunii Europene au stabilit reglementări și 
interziceri la introducerea pe piață și distribuirea în mediu a organismelor modificate 
genetic, din aceste considerente proiectul Legii stabilește următoarele restricții: ”Se 
interzice pe teritoriul Republicii Moldova introducerea deliberată în mediul natural 
(ecosisteme: forestiere, acvatice, palustrice şi de stepă precum şi cele agricole) a 
organismelor modificate genetic, după data intrării în vigoare a Legii.” 

Aspectul financiar-economic: aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru 
aprobarea proiectului Legii privind organismele modificate genetic nu are impact negativ 
asupra economiei statului, iar plăţile pentru eliberarea autorizaţiilor sînt stabilite în anexa 8 
la Lege. 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului și al Legii au fost elaborate de către Ministerul 
Mediului, examinate în cadrul ședințelor Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică și 
supuse procedurii de avizare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul 
Sănătății, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Academiei de Științe a 
Moldovei ș.a. ministere și instituții. Toate propunerile relevante au fost luate în 
considerație. 

Transpunerea completă a prevederilor legislației europene privind organismele 
modificate genetic, în special în domeniile mediu, agricultură, sănătate şi siguranța 
alimentelor va fi realizată prin armonizarea legislației naționale cu:  Directiva 2009/41/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de 
izolare a microorganismelor modificate genetic, Regulamentul CE nr. 1829 din 22.09.2003 
privind produsele alimentare şi furajere modificate genetic şi Regulamentul CE nr. 1836 
din 22.09.2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic 
trasabilitatea   produselor   destinate   alimentaţiei   umane   şi animale, produse din 
organism modificate genetic pînă în anul 2017. 

 
 
Ministru                                                                                Valeriu MUNTEANU 
 


