ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
___________________________________________________________

O R D I N nr. 575
din 09.07.2007

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor
privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
în baza prevederilor art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia
Uniunii Europene şi a abrogării actelor naţionale care dublează prevederile
regulamentelor comunitare, respectiv Regulamentul Comisiei CE nr. 930/2000
privind stabilirea regulilor de implementare referitoare la eligibilitatea denumirii
soiurilor din speciile de plante de culturi de camp si legume, publicat în Jurnalul
Oficial al UE nr. L 108 din 05.05.2000,
văzând referatul de aprobare nr. ....... din ..............2007, al Direcţiei
Generale Implementare Politici Agricole,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, emite
următorul

Ordin:
Art. I. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale
nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea
soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006 cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La Anexa nr. 1, după alineatul (3) al articolului 1 se adaugă un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
"(4) În conformitate cu legislaţia comunitară, ISTIS cooperează cu
instituţiile similare din statele membre ale Uniunii Europene în problematica
înregistrării soiurilor. Pentru speciile pentru care nu este abilitat, institutul încheie
contracte administrative bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene în
vederea efectuării testului DUS.”
2. Anexa nr. 9 se abrogă.

Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
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