
                                                     INFORMARE  OMG 
 
ORDIN nr. 237 din 7 aprilie 2006 
privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic 
 
organism modificat genetic sau OMG - orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui 
material genetic a fost modificat altfel decât prin incrucisare şi/sau recombinare naturala. 

plante modificate genetic - plante superioare, aparţinând grupelor taxonomice gimnosperme 
şi angiosperme, cărora, prin tehnici de inginerie genetica, li s-au transferat anumite gene "de 
interes", conferindu-le rezistenta la anumiti daunatori sau anumite boli, toleranta la unele 
erbicide ori la factori nefavorabili de mediu, calităţi nutritionale superioare etc; 

În România se cultiva, în scop de cercetare, comercial sau pentru consum propriu, numai 
plantele modificate genetic pentru care companiile sau instituţiile deţinătoare ale dreptului de 
proprietate asupra varietatilor respective au primit autorizaţie de introducere în mediu sau pe 
piata, eliberata de MMGA, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
49/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002. 
 
Cultivarea plantelor modificate genetic este interzisă în vecinătatea imediata a suprafeţelor 
certificate sau aflate în perioada de conversie pentru agricultura ecologica. 
 
Cultivarea plantelor modificate genetic este strict interzisă în perimetrul ariilor naturale 
protejate, legal constituite, precum şi în jurul acestora, conform prevederilor legale. 

Plantele modificate genetic se cultiva numai de către cultivatori autorizaţi de MAPDR 
prin DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
 
  În vederea autorizării cultivatorii trebuie sa depună în fiecare an la DADR din judeţul pe 
raza căruia intenţionează sa cultive plante modificate genetic o cerere, al carei model este 
prezentat în anexa nr. 1, însoţită de un dosar cuprinzând următoarele documente: 
    a) documente de identificare: 
    - pentru persoane fizice: copie după buletinul/cartea de identitate; 
    - pentru persoane juridice: copii după certificatul de înmatriculare şi certificatul de 
înregistrare fiscală; 
    b) documente care sa ateste înregistrarea în Registrul fermelor; 
    c) o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform modelului prezentat în anexa 
nr. 2.   
 



 ANEXA 1 
 
    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR 
    ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
    Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare 
    Rurală a Judeţului ........................................ 
    Numărul de înregistrare ................./................. 
    (se completează de către autorităţi) 
 
                                    CERERE 
    pentru eliberarea Autorizaţiei de cultivare a plantelor modificate 
                                 genetic în anul ... 
 
    A. 
    1. Persoana fizica ..........., cu domiciliul în localitatea ........, 
    str. ....... nr. ..., judeţul/sectorul ........, posesor/posesoare al/a 
    B.I./C.I. seria ...... nr. ....., emis/emisă de .............. la data 
    de ......., CNP ......., solicit eliberarea Autorizaţiei pentru 
cultivarea 
    plantelor modificate genetic. 
    2. Specia modificată genetic ......................... 
    3. Suprafata estimată ................................ ha 
    4. Scopul culturii ................................... 
    5. Locaţia ........................................... 
    Declar pe propria răspundere exactitatea datelor înscrise în prezenta 
    cerere. 
 
                Data                    Semnatura 
             ............            .............. 
 
    B. 
    1. Persoana juridică ........, cu sediul în localitatea ............., 
    str. ........ nr. ....., judeţul/sectorul ............, codul unic de 
    înregistrare (CUI) ........, reprezentată de ........, în calitate de 
    reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... 
    nr. ....., emis/emisă de ...... la data de ......., CNP ..........., 
    solicit eliberarea Autorizaţiei pentru cultivarea plantelor modificate 
    genetic. 
    2. Specia modificată genetic ......................... 
    3. Suprafata estimată ................................ ha 
    4. Scopul culturii ................................... 
    5. Locaţia ........................................... 
    Declar pe propria răspundere exactitatea datelor înscrise în prezenta 
    cerere. 
 
                  Data                  Semnatura 
                 ........         .................... 
                            (şi ştampila - pentru persoanele juridice) 



 
    ANEXA 2 
 
                                   DECLARAŢIE 
    privind suprafata în exploatare şi respectarea legislaţiei în domeniul 
                         organismelor modificate genetic 
 
    Subsemnatul ........., cu domiciliul în localitatea ........., 
    str. ...... nr. ...., judeţul/sectorul ......., posesor/posesoare al/a 
    B.I./C.I. seria ...... nr. ....., emis/emisă de ......... la data 
    de ......., CNP .........., declar pe propria răspundere ca exploatez 
    suprafata de ...... ha, în localitatea ......, judeţul ............ . 
    De asemenea, am luat cunostinta şi ma angajez sa respect prevederile 
    legislaţiei în vigoare în domeniul organismelor modificate genetic. 
 
                Data                    Semnatura 
              .......          .......................... 
                               (şi ştampila - pentru persoanele 
                                         juridice) 
 
 
 
Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi sa utilizeze la semanat numai samanta 
certificată. 
    (2) Cultivatorii care utilizează samanta produsă de terţi sau din producţie proprie vor 
depune cererea de autorizare pentru înscriere în Registrul judeţean al cultivatorilor de plante 
modificate genetic pana cel mai târziu la data de 1 mai a fiecărui an. 
    (3) În cazul culturilor duble, cererea de autorizare se va depune pana la data de 1 iulie a 
fiecărui an. 
    (4) Se interzice înfiinţarea de culturi de plante modificate genetic pe suprafeţe mai mici de 
2 ha, în trup compact, cu excepţia celor realizate în scop ştiinţific. 
 

Atribuţiile compartimentelor cu responsabilităţi în domeniul OMG din cadrul DADR 
judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 7 

   ANEXA 7 
 

ATRIBUŢII 
în domeniul OMG ale compartimentelor de profil din cadrul DADR judeţene 

 
    Compartimentul implementare politici, monitorizare, statistica producţie vegetala, 
autorizare OMG: 
    ● analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi 
eliberează autorizaţiile; 
    ● verifica şi introduce în Registrul judeţean datele referitoare la suprafeţele cultivate cu 
plante modificate genetic, provenienta semintei, soiurile cultivate, productiile realizate, 
destinaţia acestora; 
    ● urmăreşte completarea şi transmiterea la timp de către cultivatori a anexelor referitoare 
la evidenta cultivatorilor de plante modificate genetic; 
    ● verifica şi transmite periodic Compartimentului OMG din cadrul MAPDR, pe suport 
electronic, informaţiile cuprinse în anexele referitoare la evidenta cultivatorilor de plante 
modificate genetic, pentru constituirea Registrului naţional; 



    ● urmăreşte modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplica măsurile de 
asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale. 
 
Compartimentul inspecţii în producţia vegetala, OMG, animala şi industrie alimentara: 
    ● efectuează inspecţii şi controale la agenţii economici care cultiva plante modificate 
genetic, pentru verificarea modului cum aceştia aplica legislaţia în domeniul OMG; 
    ● colaborează cu specialiştii din cadrul Direcţiei judeţene sanitare veterinare şi pentru 
siguranta alimentelor, ai Comisariatului Naţional al Garzii de Mediu, ai Protecţiei 
consumatorilor, în efectuarea acestor controale; 
    ● participa la informarea publicului, a cultivatorilor şi a consumatorilor privind legislaţia 
în domeniul OMG 
Specialiştii Compartimentului implementare politici, monitorizare, statistica producţie 
vegetala, autorizare OMG verifica dosarele depuse, înregistrează operatorii economici, 
monitorizează activitatea de cultivare a plantelor modificate genetic şi urmăresc respectarea 
legislaţiei în domeniu. 
      -Ord.MAAPDR 471/2006-PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA OM 
NR.237/2006 
      -Regulamentul(CE) NR.1830/2003 privind transabilitatea si etichetarea organismelor 
modificate genetic 
       -Regulamentul (CE)NR.882/2004 privind controalele oficiale effectuate pentru a asigura 
verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produse alimentare si cu 
normele de sanatate animal si bunastarea animalelor. 
 
La DADR judeţene se înfiinţează Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate 
genetic, denumit în continuare Registrul judeţean. 
 
(1) Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic se materializeaza prin eliberarea de 
către DADR a unei autorizaţii, ce constituie aprobare pentru cultivarea de către aceştia a 
plantelor modificate genetic. 
 
Autorizaţia se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii 
dosarului. 
    (4) Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 3. 
     



ANEXA 3 
 
    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR 
    ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
    Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare 
    Rurală a Judeţului ...................... 
    Nr. .............../..................... 
 
                                   AUTORIZAŢIE 
        pentru cultivarea plantelor modificate genetic în anul ........... 
 
    În temeiul art. 12 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi 
    dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de 
    plante modificate genetic, se autorizeaza cultivatorul de plante 
    modificate genetic în scop de: 
    [] cercetare 
    [] producere de samanta 
    [] consum 
    Specia modificată genetic .................... 
    Suprafata estimată ........................... ha 
    Locaţia ...................................... 
 
    A. 
    Persoana fizica ............, cu domiciliul în localitatea ..........., 
    str. ....... nr. ....., judeţul/sectorul .........., posesor/posesoare 
    al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ......., emis/emisă de ........... la 
    data de ......, CNP ............. 
 
    B. 
    Persoana juridică .........., cu sediul (social al exploatatiei) în 
    localitatea ..........., str. ....... nr. ............., judeţul/ 
    sectorul ........., codul unic de înregistrare (CUI) ............, 
    reprezentată de ................, în calitate de reprezentant legal, 
    posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ......... emis/ 
    emisă de ....... la data de ........, CNP ...................... 
    Cultivatorul este obligat sa anunţe emitentul acestei autorizaţii 
    despre orice modificare intervenita în documentaţia depusa la 
autorizare, 
    în decurs de 15 zile de la producerea modificării. 
 
                              Data 
                         ................ 
                         Director executiv, 
                         .................. 
 
 
 
În decurs de 30 de zile de la încheierea semanatului, operatorii economici autorizaţi sunt 
obligaţi sa completeze, în doua exemplare, o declaraţie privind suprafata cultivată, 
provenienta semintei, soiurile utilizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4. 
    (2) Un exemplar al declaraţiei se depune la DADR, iar un exemplar se păstrează timp de 5 
ani, împreună cu autorizaţia, într-un dosar special, la domiciliul, respectiv la sediul 
operatorilor economici, pentru controlul efectuat de persoanele împuternicite de autorităţile 
prevăzute la art. 29. 
După încheierea recoltatului, operatorii economici autorizaţi sunt obligaţi sa completeze, în 
doua exemplare, o declaraţie privind producţia obţinută şi destinaţia acesteia, conform 
modelului prezentat în anexa nr. 5. 



    (2) Un exemplar se depune la DADR pana la data de 15 decembrie a fiecărui an, iar 
celălalt exemplar se păstrează timp de 5 ani în acelaşi dosar menţionat la art. 13 alin. (2). 
Specialiştii DADR mentionati la art. 10 alin. (3) primesc, verifica şi introduc în Registrul 
judeţean datele din declaraţiile completate în conformitate cu modelele prezentate în anexele 
nr. 4 şi 5 
   La livrarea producţiei cultivatorii trebuie sa menţioneze clar pe documentele care însoţesc 
marfa şi pe etichete, acolo unde este cazul, ca produsul este "modificat genetic", precum şi 
codul unic de identificare al organismului modificat genetic, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare 
Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi, în funcţie de specia cultivată şi pe 
măsura autorizării speciei respective, sa ia toate măsurile ce se impun privind asigurarea unor 
distanţe minime de izolare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind 
certificarea seminţelor, crearea unor zone tampon, eşalonarea în timp a semanatului, pentru 
prevenirea impurificarii prin polenizare incrucisata a culturilor ecologice sau convenţionale 
aparţinând proprietarilor de terenuri situate în vecinătatea culturilor modificate genetic. 
  ART. 27 
    Specialiştii de la DADR nominalizaţi la art. 10 alin. (3) primesc, verifica şi transmit 
periodic Compartimentului OMG din cadrul MAPDR, pe suport electronic, informaţiile 
cuprinse în declaraţiile completate conform anexelor nr. 4 şi 5, care constituie baza de date a 
Registrului naţional. 
Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligaţi sa se supună inspecţiei şi controlului 
efectuat de către personalul împuternicit de ANSVSA, MMGA şi MAPDR pentru verificarea 
asigurării trasabilitatii şi etichetarii produselor modificate genetic, respectiv a corectitudinii 
informaţiilor transmise la DADR. 
 


