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Proiect de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr.5/2020 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2007 privind 

introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata, prin adresa nr. L15/2020, m vederea 
mtocmirii avizului la Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 
nr.5/2020 pentru modificarea si completarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, 
L15/2020.

in §edinta din 11 febaiarie 2020, Comisia pentru afaceri europene a dezbatut §i a hotarat, 
cu unanimitatea voturilor celor prezenfi, sa formuleze un Aviz favorabil, fara amendamente.

Senator raportor a fost domnul Catalin TOMA.
in urma examinarii, membrii Comisiei au constatat ca interventiile legislative sunt 

justificate de faptul ca, potrivit prevederilor art.2 alin.(l) din Directiva (UE) 2018/350 a Comisiei 
din 8 martie 2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului in ceea ce prive§te evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele 
modificate genetic, statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a 
actelor administrative necesare pentru a se conforma acestei directive, pana cel tarziu la data de 
29 septembrie 2019.

in raport cu obiectul de reglementare, legea se mcadreaza Tn categoria legilor ordinare §i 
urmeaza sa fie supusa votului Pleniilui Senatului, potrivit art. 76 alin. (2) din Constitu^ia 
Romaniei, republicata.

in aplicarea art.75 alin.(2) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i art. 89 alin.(7) pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, prima camera sesizata este Senatul.
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