
În calitate de producător de hrană, cât și de consumator, am luat la cunoștință și consider
binevenită hotărârea Curții Europene de Justiție din 25 iulie 2018 [i], conform căreia organismele
obținute prin intermediul unor tehnici de mutageneză constituie organisme modificate genetic
(OMG) în sensul Directivei 18/2011.

Așa cum regăsim în comunicarea instanței, riscurile legate de utilizarea acestor tehnici noi de inginerie
genetică „s-ar putea dovedi similare celor ce rezultă din producerea și difuzarea de OMG-uri”. Așadar,
acestea trebuie considerate drept OMG-uri, întrucât materialul genetic al unei plante a fost modificat
printr-o modalitate care nu se produce natural. Directiva 18/2011 urmărește asigurarea principiului
precauției, anume că s-au luat toate măsurile adecvate pentru evitarea efectelor adverse asupra sănătății
umane și asupra mediului, precum și proceduri riguroase de siguranță.

Noile organisme modificare genetic promit să răspundă unor probleme existente la nivelul agriculturii
industriale, bazată pe foarte multe inputuri chimice - pesticide și fertilizanți sintetici. Dar viziunea
producției industrializate a hranei este foarte limitată, este un model pe care nu ni-l dorim ca societate, mai
ales cu provocările actuale și viitoare pe care le vom întâmpina.

Efectele schimbărilor climatice afectează producția de hrană, condițiile extreme și schimbătoare de vreme
devenind tot mai frecvente. De asemenea, prețul dezvoltării devine tot mai imprevizibil și volatil, odată cu
expansiunea pieței globale și creșterea numărului persoanelor care suferă de foamete și malnutriție [ii].
Așadar, sistemele noastre alimentare sunt expuse unui număr mare de riscuri , atât din punct de vedere
economic, cât și al securității alimentare. Agricultura țărănească este o soluție încă la îndemână în
România. Sistemele noastre de producție la scară mică sunt diverse și adaptabile, producând hrană
sănătoasă prin folosirea durabilă a resurselor naturale și demonstrând de secole calitățile și
reziliența.

Declarația Națiunilor Unite a Drepturilor Țăranilor, Țărăncilor și ale altor persoane care lucrează în
mediul rural adoptată în decembrie 2018 [iii] în cadrul Adunării Generale ONU, reafirmă contribuția
țăranilor la protejarea și dezvoltarea biodiversității, ca bază pentru producția de hrană, precum și
contribuția la asigurarea dreptului la hrană adecvată și securitate alimentară peste tot în lume.

Conform Articolului 20 al Declarației:
1. Statele vor lua măsuri adecvate, în conformitate cu obligațiile internaționale relevante, pentru a preveni
epuizarea și pentru a asigura conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității, astfel încât să promoveze și să
protejeze pe deplin exercitarea drepturilor țăranilor, țărăncilor și ale altor persoane care lucrează în mediul
rural .
2. Statele vor adopta măsuri adecvate pentru a promova și proteja cunoștințele, inovațiile și practicile
tradiționale ale țăranilor, țărăncilor și ale altor persoane care lucrează în zonele rurale, inclusiv sistemele
tradiționale agrare, pastorale, forestiere, piscicole, zootehnice și agroecologice relevante pentru conservarea și
utilizarea durabilă a diversității biologice.
3. Statele vor preveni riscurile de încălcare a drepturilor țăranilor, țărăncilor și ale altor persoane care lucrează
în mediul rural, care rezultă din dezvoltarea, manipularea, transportul, utilizarea, transferul sau eliberarea
oricărui organism viu modificat.

Scrisoare privind reglementarea strictă a noilor 
Organisme Modificate Genetic (OMG)

Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Bd. Carol I, nr. 2-4, sector 3, București

Ministerul Mediului
Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti

Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Splaiul Independenței, nr.294, Corp B, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

Stimate domnule ministru al Agriculturii, Petre Daea,
Stimată doamnăministră a Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu și
Stimate domnule președinte ANPM,Viorel Toma,



Având în vedere toate argumentele prezentate, vă solicit respectuos următoarele:

1. să asigurați că se iau toate măsurile necesare armonizării actelor legislative și administrative cu 
hotărârea recentă a Curții Europene de Justiție;

2. să solicitați Comisiei Europene înființarea unui program de cercetare care să definească 
protocoalele pentru identificarea noilor OMG nedeclarate; 

3. să demarați procesul de implementare a Declarației Națiunilor Unite a Drepturilor Țăranilor și 
ale altor persoane care lucrează în mediul rural, în România.

Cu stimă,

............................................................................                                     .....................................................
(nume și prenume)                                                                                                                                            (semnătură)

Data: ...............................................

Adresa de corespondență: ........................................................................................................................

NOTE:

[i] Decizia Curții Europene de Justiție – ECLI:EU:C:2018:583 - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=783263 

[ii]  Confirm Raportului FAO privind Nutriția și Securitatea Alimentară 2018, numărul persoanelor care suferă de 
foamete și malnutriție s-a ridicat la 821 de milioane - http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/ 

[iii]  Declarația Națiunilor Unite a Drepturilor Țăranilor și ale altor persoane care lucrează în mediul rural  adoptată de 
Adunarea Generală ONU prin rezoluția A/RES/73/165, în data de 17 Decembrie 2018: https://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/73/165


