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ARGUMENT 

Omul s-a preocupat dintotdeauna de ameliorarea şi selecţionarea acelor specii, 

vegetale sau animale, pe care le-a socotit a răspunde cel mai bine nevoilor sale de 

subzistenţă. Dar,  numai în ultimele două decenii, odata cu formidabilul avânt al geneticii, 

el a reuşit să obţină, prin manipulări specifice, mai întâi în laborator, apoi şi pe terenurile de 

cultură, organisme cu alte caracteristici decât cele "naturale". Acestea sunt denumite OMG, 

adică organisme modificate genetic.  

OMG – create în S.U.A.  şi cultivate acolo pe scară largă – sunt acceptate de 

guvernele unor ţări ale lumiii, dar sunt privite cu scepticism de nenumărate ţări, în special, 

cele din U.E. şi respinse cu vehemenţă de oragnizaţiile ecologiste, astfel că au devenit un 

subiect foarte controversat. 

Consumăm fără să ştim ciocolată, ulei şi mezeluri cu OMG-uri. România este 

invadată de organismele modificate genetic (OMG), care reprezintă o ameninţare pentru 

agricultura românească, biodiversitatea mediului de viaţă şi sănătatea oamenilor. 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE 

Scopul acestei lucrări este: 

 să atenţioneze populaţia României şi în special categoriile sociale ale 

agricultorilor şi consumatorilor cu privire la pericolul reprezentat de soiurile 

modificate genetic (MG), inclusiv potenţialul impact pe care acestea le-ar avea 

asupra mediului, sănătăţii şi pătrunderea României pe pieţele europene. 

Obiectivele referatului sunt: 

 cunoaşterea rolului ingineriei genetice în producerea OMG, 

 Informarea populaţiei şi în special a elevilor despre existenţa culturilor de 

plante MG în România, folosite apoi la fabricarea uleiului de soia şi a altor 

produse alimentare, 

 Cunoaşterea de către elevi a legislaţiei referitoare la: 

 Efectele consumării OMG-urilor 

 Etichetarea produselor alimentare 

 Monitorizare 

 Import şi export de produse MG 

 Toate aceste obiective duc la creşterea încrederii consumatorilor asupra utilizării 

alimentelor. 
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Capitolul I:   BIOTEHNOLOGIA – ştiinţa plantelor modificate genetic 

1.1 Biotehnologia 

Biotehnologia modernă este o nouă tehnologie, care prin manipularea genelor, oferă 

noi posibilităţi de dezvoltare în sectoare diverse de la agricultură la producţia farmaceutică.  

Prin procesele biotehnologice au fost create numeroase plante modificate genetic, 

prezentate ca având o importanţă majoră în alimentaţie: 

 Exemplu:  

 porumbul şi cartofii rezistenţi la insecte,  

 fasolea şi soia tolerante la glifosfat (pesticid foarte toxic) 

 roşiile cu coacere rapidă şi şi cu conţinut ridicat de substanţă solidă. 

Astfel, au apărut ROŞIILE FĂRĂ GUST.  

Prima cultură modificată genetic a fost cea de roşii FlavrSavr, obţinută în SUA, în 1994, de 

firma Calgene. Nu au existat comentarii din partea publicului, dar nici nu a avut succes 

comercial din cauza gustului ce lăsa de dorit.  

În 1997, roşiile modificate genetic au fost retrase de pe piaţă, găsindu-li-se o altă 

întrebuinţare: sos de tomate la conservă. 

Caracteristicile urmărite prin ingineria genetică sunt: 

- rezistenţa la boli şi dăunători, 

- toleranţă la ierbicide  

- toleranţă la factorii de stres: temperaturi ridicate, ger, secetă, salinitatea şi 

aciditatea solului, 

1.2  Ce sunt plantele modificate genetic sau OMG-urile? 

 Plantele modificate genetic sunt plante de cultură, cărora prin intermediul unor 

tehnici de inginerie genetică li se transferă anumite gene de la alte plante, animale, bacterii 

sau virusuri obţinându-se astfel specii asemănătoare cu plantele iniţiale, dar cu anumite 

proprietăţi noi. Prin tehnicile de inginerie genetică, materialul genetic „de interes” este 

transferat de la organismul donor la cel acceptor, în scopul obţinerii de organisme cu 

caracteristici noi, utile. 

 Aceste tehnici sunt următoarele: 

 tehnici de recombinare a acizilor nucleici, care implică formarea de noi combinaţii 

ale materialului genetic, prin inserţia moleculelor de acvizi nucleici într-un virus, o 

bacterie sau alt sistem vector şi încorporarea acestora într-un organism gazdă, în 

care nu există în mod normal, dar care este capabil să continue propagarea, 
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 tehnici de fuziune celulară sau de hibridare, în care celulele vii cu noi combinaţii 

de material genetic ereditar sunt formate prin fuziunea a 2 sau mai multe celule, 

prin metode care nu au loc în mod natural, 

 tehnici care implică introducerea directă într-un microorganism a materialului 

ereditar preparat în afara microorganismului. 

 

1.3 Avantajele – dezavantajele biotehnologiilor: 

Susţinătorii creării OMG-urilor, prin aplicarea biotehnologiilor, afirmă că utilizarea 

acestora  aduce numeroase avantaje, însă aceasta se petrece mai ales pentru producătorii şi 

comercianţii de plante transgenice: 

 Avantaje Dezavantaje 

Reducerea costurilor. Consumatorii pot fi păgubiţi prin efectele pe 

termen lung ale alimentării cu produse 

transgenice. 

Creşterea rezistenţei la acţiunea dăunătorilor. Nimeni nu a putut însă documenta pe termen 

lung fenomenul, împreună cu implicaţiile sale 

asupra lanţului trofic. 

Obţinerea unor sporuri importante ale recoltelor . Întrebarea este, însă, dacă nu cumva lipsurile 

cantitative sunt de preferat prejudiciilor 

cauzate de impunerea OMG-urilor. 

Schimbarea caracteristicilor organoleptice ale 

produselor (miros, culoare, gust) 

În general, gustul OMG este fad. 

Prelungirea termenului de valabilitate a 

produselor, prin creşterea rezistenţei la păstrare. 

Profitul este, în realitate, al producătorilor. 

1.4  Efectele OMG-urilor asupra sănătăţii umane şi a mediului 

Hrana modificată genetic reprezintă un produs nou, cu proteine noi pe care ne le-am 

mai consumat niciodată până acum. Nu am mâncat niciodată porumb cu proteine 

bacteriene, nici tomate cu proteine de peşte şi nici cartofi cu proteine virale.  

În timp ce geneticienii susţin că cultivarea OMG nu aduce decât beneficii, pentru 

biologi şi ecologi acestea reprezintă o bombă cu ceas. Potrivit oamenilor de ştiinţă, 

alimentele modifcate genetic pot avea următoarele efecte negative asupra oamenilor: 

1. Reacţii alergice şi toxice asupra sistemului imunitar la noile substanţe conţinute de 

OMG-uri 
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- ex. Soiul de porumb MG declanşează reacţii alergice, precum voma, diareea şi şocul 

anafilatic      

2. Genele rezistente la antibiotice, folosite în ingineria genetică, pot fi transferate 

agenţilor patogeni din intestine. Bolile cauzate de aceşti patogeni nu vor mai putea fi 

tratate cu aceleaşi antibiotice. 

3. Noile gene ar putea modifica formula genelor naturale, ceea ce ar conduce la efecte 

secundare neaşteptate. 

4. Diminuarea acţiunii profilactice sau terapeutice medicale sau fitofarmaceutice prin 

transferul genelor care conferă rezistenţă la antibioticele utilizate în medicină. 

Unele dintre consecinţele negative pentru mediu, ar fi:  

1. Efecte alergice şi otrăvitoare asupra plantelor şi 

animalelor. 

2. Efecte dăunătoare asupra dinamicii populaţiilor din mediu 

şi asupra diversităţii genetice a speciilor. 

3. Polenul plantelor MG poate contamina speciile sălbatice. 

4. Rezistenţa ce se poate dezvolta printre dăunători şi boli, 

5. Sensibilitate modificată a agenţilor patogeni, facilitând 

răspândirea bolilor infecţioase sau crearea de noi vectori.    

             În imagine, doi cobai  

din acelaşi grup de vârstă (!!!). Cel de jos este un cobai din grupul hrănit cu soia 

6. Efecte asupra ciclului biogeochimic din natură, prin descompunerea  OMG-urilor după 

moarte modificată genetic, în mod vizibil extrem de debilitat. 

Peştii sunt modificaţi genetic pentru a se dezvolta mai rapid şi pentru a atinge 

dimensiuni mai mari. Peştii uriaşi MG, care scapă de la crescătorii, pot concura şi chiar 

conduce la dispariţia speciilor naturale. 

 

Capitolul II : STUDIU DE CAZ     Ce ştim despre OMG-uri? 

După documentarea ştiinţifică pe care am realizat-o, am dorit să aflu ce informaţii şi 

care sunt opiniile colegilor mei referitoare la utilizarea, comercializarea şi efectele 

consumării produselor obţinute din OMG. 

În acest sens am creat un test din zece întrebări tematice şi l-am aplicat unui număr 

de 30 de elevi din clasa a XII-a, de la Liceul Tehnologic ”Avram Iancu”, Târgu-Mureş, care 

au studiat în cadrul orelor de biologie noţiuni de inginerie genetică. 
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2.1 Test: Ce ştim despre OMG-uri? 

1. Ce sunt plantele modificate genetic? 

2. Ce plante modificate genetic se cultivă în România? 

3. Care sunt cele mai mari ţări exportatoare de plante modificate genetic? 

4. Ce alimente provenite din plante modificate genetic se comercializează în România? 

5. Cumpăraţi produse provenite din plante modificate genetic? 

6. Obişnuiţi să citiţi pe ambalaj “ produs modificat genetic”? 

7. Credeţi că plantele modificate genetic constituie un pericol pentru biodiversitate şi 

sănătatea omului ? 

8. Credeţi că alimentele provenite din plante modificate genetic sunt dăunătoare sănătăţii ? 

9. Credeţi că este obligatoriu ca produsele alimentare să fie inscripţionate cu conţinutul 

lor, între care plantele modificate genetic? 

10. Ce părere ai despre cultivarea plantelor modificate genetic în România? 

 

2.2 Rezultate şi interpretări 

În urma intervievării celor 30 de elevi, am obţinut următoarele rezultate: 

 referitor la definiţia plantelor MG elevii au cunoştinţe elementare privind 

ingineria genetică, 

 au cunoscut ce plante MG se cultivă în România şi care sunt marile ţări 

exportatoare de OMG, 

 am constatat că nu sunt informaţi asupra efectelor produse de consumarea 

alimentelor provenite din OMG şi nici nu urmăresc etichetarea alimentelor,  

 În schimb elevii sunt conştienţi că OMG nu ar trebui cultivate în România 

deoarece au efecte asupra sănătăţii omului şi biodiversităţii mediului. 

2.3 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Distribuirea de OMG în mediul înconjurător prezintă riscuri necunoscute, care pot 

avea consecinţe ireversibile asupra biodiversităţii biologice şi asupra sănătăţii oamenilor şi 

a animalelor. 

Nici o evaluare a riscurilor nu poate preveni producerea acestora şi, în consecinţă, 

nimeni nu poate prezice cu exactitate consecinţele pe termen lung a utilizării de OMG-uri. 

Politica actuală este de a întocmi planuri de previziune şi management a riscurilor. 

Prin această lucrare am încercat de a trage un semnal de alarmă asupra riscurilor 

consumării alimentelor provenite din OMG-uri şi modificarea biodiversităţii mediului. 
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Vă prezint câteva alimente pe al căror ambalaj este inscripţionat sau nu atenţionarea 

“Produs nemodificat genetic”: soia, porumb pentru floricele. 

În concluzie, sunt puţine alimente pe piaţă etichetate corespunzător, iar cele provenite din 

ţările exportatoare de OMG-uri nu sunt etichetate.  

Prin studiul de caz am cunoscut că populaţia, în general şi elevii, în special nu sunt 

suficient de informaţi privind plantele MG. 

 Pe viitor recomandăm să fim mai atenţi cu produsele alimentare pe care le 

consumăm pentru a ne menţine sănătatea. 

Supravegherea calităţii produselor alimentare în scopul prevenirii afectării sănătăţii 

sau chiar vieţii oamenilor şi calităţii mediului înconjurător, trebuie tratată cu maximă 

responsabilitate. Consumatorul ar trebui să rămână în centrul preocupărilor autorităţilor de 

specialitate, dar şi ale tuturor celorlalţi factori de decizie.  

Deşi nu s-a putut dovedi că alimentele obţinute din organisme modificate genetic 

reprezintă soluţia optimă pentru rezolvarea problemei alimentare, aceste produse tind să 

ocupe un spaţiu tot mai mare pe pieţele multor ţări, mai ales ale celor în curs de dezvoltare 

sau subdezvoltate.  

Totuşi, având în vedere riscurile declarate de toxicitate şi de alergenitate, întrebarea 

care se ridică în mod firesc este următoarea:  

”ce modificări ar putea să aducă în organismul uman un consum îndelungat de 

alimente modificate genetic? ” 
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