ORDIN nr. 471 din 14 iulie 2006
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind
autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic
În baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind
regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin
tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 87 lit. d)-h) şi ale art. 94 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea şi
etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru
animale, obţinute din organisme modificate genetic,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 232.067 din 14 iulie 2006 al Direcţiei generale de
inspecţii,
în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind
autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 337 din 14 aprilie 2006, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1.La articolul 10 se introduc 10 alineate noi, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:
"(5) Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislaţiei în domeniul
organismelor modificate genetic se efectuează controale oficiale tuturor cultivatorilor, până la
nivel de solă.
(6) Inspectorii specializaţi din cadrul compartimentului înfiinţat potrivit prevederilor alin. (1)
sunt funcţionari publici în cadrul DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sunt coordonaţi
tehnic de Direcţia generală de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, având obligaţia de a verifica respectarea legislaţiei în vigoare privind
cultivarea organismelor modificate genetic, fiind abilitaţi să efectueze controale în cultură şi să
verifice documentele care atestă autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic.
(7) Inspectorii specializaţi desemnaţi să efectueze activitatea de control pentru respectarea
legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic, judeţele în care aceştia îşi desfăşoară
activitatea de control, precum şi indicativul ştampilei sunt prevăzute în anexa nr. 8.
(8) Inspectorii specializaţi sesizează în scris, ori de câte ori este cazul, în termen de 24 de
ore, Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor pentru a lua măsurile legale ce se impun.
(9) Inspectorii specializaţi menţionaţi în anexa nr. 8 se legitimează cu legitimaţii de control,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, şi vor primi ştampile, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 10, pentru desfăşurarea activităţii de control în domeniul organismelor modificate
genetic.
(10) Cultivatorii de plante modificate genetic au obligaţia de a prezenta DADR judeţene şi a
municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, informaţiile prevăzute la
pct. 3 din anexa nr. 6, pentru producţia anului 2006.
(11) Inspectorii specializaţi menţionaţi în anexa nr. 8 vor participa alături de specialiştii din
cadrul centrelor agricole, care vor fi nominalizaţi prin decizie de directorii executivi ai DADR
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru fiecare cultivator de plante modificate genetic, la
următoarele acţiuni:

a) evaluarea producţiei şi întocmirea fişelor de evaluare a producţiei;
b) urmărirea recoltării şi întocmirea de procese-verbale de recoltare;
c) urmărirea activităţii de depozitare a producţiei;
d) urmărirea activităţii de livrare a producţiei, cu evidenţierea tuturor cantităţilor livrate, a
destinaţiei acestora şi a datelor de identificare ale cumpărătorului;
e) urmărirea stocurilor la cultivatori.
(12) DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit MAPDR informaţiile centralizate
prevăzute la alin. (10), până la data de 15 a fiecărei luni.
(13) DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit DSVSA judeţene şi a municipiului
Bucureşti şi comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, până la data de 15 a
fiecărei luni, situaţia stocurilor şi a cantităţilor de seminţe modificate genetic, livrate de
fiecare cultivator, cu specificarea cantităţii livrate, a destinaţiei acesteia, precum şi a datelor
de identificare ale cumpărătorului.
(14) Direcţia generală de inspecţii din cadrul MAPDR întocmeşte planuri şi tematici-cadru de
control, a căror realizare va fi raportată lunar şi ori de câte ori este nevoie ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."
2.Începând cu data de 1 ianuarie 2007, termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) al art. 13
se reduce la 7 zile lucrătoare.
3.La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Un exemplar se depune la DADR în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea recoltării,
iar DADR comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale datele cuprinse în
anexa nr. 5, până cel târziu la data de 1 decembrie a fiecărui an, iar celălalt exemplar se
păstrează timp de 5 ani în acelaşi dosar menţionat la art. 13 alin. (2)."
4.Articolul 32 va avea următorul cuprins:
"Art. 32
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin."
5.După anexa nr. 7 se introduc anexele nr. 8-10 al căror cuprins este prevăzut în anexele nr.
1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

ANEXA Nr. 1: LISTA privind inspectorii specializaţi desemnaţi să
efectueze activitatea de control pentru respectarea legislaţiei în
domeniul organismelor modificate genetic, judeţele în care
aceştia îşi desfăşoară activitatea de control şi indicativul
ştampilei - Anexa nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

Indicativul ştampilei

Judeţul în care se exercită
activitatea

1.

Ioan Mihacea

01

ALBA

2.

Liviu Isai

02

ARAD

3.

Gheorghe Mihai

03

ARGEŞ

4.

Neculai Asandei

04

BACĂU

5.

Nicolae Hodisan

05

BIHOR

6.

Viorel Tama

06f

BISTRIŢA NĂSĂUD

7.

Constantin Botoşeneanu

07

8.

loan Balea Paler

08

BOTOŞANI
BRAŞOV

9.

Cristian Dumitrescu
Cecilia Filoti

09
10

BRĂILA

10.

Ştefan Ghiţă

11

BUZĂU

11.

Maria Huza

12

CARAŞ-SEVERIN

12.

Constantin Angelescu

13

CĂLĂRAŞI

13.

Aurel Săbăduş

14

CLUJ

14.

Sorin Butancea

15

CONSTANŢA

15.

Laszlo Kovacs

16

COVASNA

16.

Stelian Pârcălabu
Gheorghe Burcea

17
18

DÂMBOVIŢA

17.

Iulian Vatau

19

DOLJ

18.

Dragoş Mina ii Achim

20

GALAŢI

19.

Dragoş Ginga

21

GIURGIU

20.

Constantin Brânduşescu

22

GORJ

21.

Ştefan Orban

23

HARGHITA

22.

Marius Ene

24

HUNEDOARA

23.

Constanta Diamandi Bucur

25

IALOMIŢA

24.

Mihai Ciobatariu

26

IAŞI

25.

Ioan Chioran

27

MARAMUREŞ

26.

Gheorghe Citu
Nicoleta Şerban

28
29

MEHEDINŢI

27.

Măria Man

30

MUREŞ

28.

Gheorghe Atanasoae

31

NEAMŢ

29.

George Popescu

32

OLT

30.

Elena Niţa

33

PRAHOVA

31.

Ioan Cioltean

34

SATU MARE

32.

Gavrilă Sas

35

SĂLAJ

33.

Octavian Tambulea

36

SIBIU

34.

Andriesi Conrad Mircea

37

SUCEAVA

35.

George Martac

38

TELEORMAN

36.

Victor Popoviciu
Constantin Bardas Păturica

39
40

TIMIŞ

37.

Gheorghe Raureanu
Simion Milian

41
42

TULCEA

38.

Stan Constantin

43

VASLUI

39.

Eugen Stroe

44

VÂLCEA

40.

Daniela Iosif

45

VRANCEA

41.

Roman Ninel Baicu

46

ILFOV

42.

Ion Dumitru

47

BUCUREŞTI

ANEXA Nr. 2: LEGITIMAŢIE DE CONTROL - Anexa nr. 9 la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
237/2006
- model MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
Inspecţia de stat pentru controlul organismelor modificate
genetic

Posesorul prezentei legitimaţii este împuternicit să
controleze aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul
organismelor modificate genetic, să constate şi să aplice
sancţiunile prevăzute de lege.

Legitimaţie de control
Nr. ....................
Numele ........................
Prenumele ....................
Legitimat cu B.I.(C.I.) seria ...... , nr. .........
având funcţia de ................
Indicativul ştampilei
Ministru,
Gheorghe FLUTUR

VIZAT 2006

VIZAT 2007

VIZAT 2008

VIZAT 2009

Data emiterii .....................

ANEXA Nr. 3: MODEL DE ŞTAMPILĂ pentru inspectorii specializaţi
desemnaţi să efectueze activitatea de control pentru respectarea
legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic - Anexa
nr. 10 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 237/2006
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