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Asociatie de utilitate publica: Hotararea Guvernului nr. 1128/2004

Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale,

Direcţia Juridică, Doamnei Director Rela Nicoleta Stefănescu
Cc. Direcţia de Inspecţii, Domnului Director Gelu Movileanu
       Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor

În  data  de  20  sept.2011 cele  mai  importante  firme  furnizoare  de  seminţe  şi  firme  de 
pesticide  au  analizat  aplicarea  în  România  a  Standardului  european  de  etichetare  a 
seminţelor tratate cu produse de protecţia plantelor. 
Ca  urmare  a   observaţiilor  efectuate  de  membrii  noştri,  producători,  procesatori  şi 
comercianţi  de  seminţe  cu  privire  la  etichetarea  ambalajelor  cu  seminţe  tratate  cu 
substanţe de protecţia plantelor, vă informăm următoarele:

- începând cu data de 14 iunie 2011 a intrat în vigoare Regulamentul CE 
nr.1107/2009, respectiv art.49 (4) care prevede condiţiile de punere pe piaţă a 
seminţelor tratate cu substanţe fitosanitare;

- atât inspectoratele de seminţe, unităţile de protecţia plantelor judeţene, cât şi 
furnizorii de produse fitosanitare pentru tratarea seminţelor şi în ultimă instanţă 
furnizorii de seminţe interpretează în mod diferit modalitatea de punere în practică 
atât a legislaţiei române cât şi a prevederilor comunitare;

Unele  inspectorate  de  seminţe  (ITCSMS)  solicită  imprimarea  de  către  furnizorul 
seminţelor tratate sau imprimă chiar ele eticheta furnizorului cu informaţiile prevăzute în 
Ordinul  MADR  nr.59/2011*,  Anexa  nr.1  Cereale,  Titlul  II,  lit.C,  pct.5,  considerându-le 
obligatorii.

Considerăm că această interpretare este eronată d.p.d.v.  juridic deoarece pct.5  din 
respectivul  ordin  face  trimitere  la  Ordinul  MADR  nr.149/2010*  privind  comercializarea 
seminţelor  de  cereale,  Art.12  alin.(1) care  prevede  că:  “Ambalajele  seminţei  Bază  şi 
seminţei Certificată, de orice tip, altele decât cele prevazute în prezentul ordin, trebuie să  
poarte  o  etichetă  a  furnizorului,  ...” .    Ca  atare,  seminţele  la  care  se  referă  Ordinul 
149/2010 nu trebuie (nu este obligatoriu) să poarte o etichetă a furnizorului.

Având în vedere că ambalajele cu seminţe Bază şi Certificată, de orice tip (orice tip 
de ambalaj), la care se referă Ordinul nr.59/2011 sunt aceleaşi la care se referă Ordinul 
nr.149/2010, rezultă că nici  eticheta furnizorului  şi  nici  informaţiile prevăzute în Ordinul 
nr.59/2011 nu sunt obligatorii. De altfel, aceleaşi informaţii sunt date pe eticheta oficială 
( cu excepţia informaţiilor pentru măsurile de siguranţă şi de reducere a riscurilor stabilite  
prin art.49(4) al Regulamentului CE 1107/2009.

Ordinul  nr.149/2010  este  ordinul  care  transpune  în  legislaţia  românească 
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prevederile DIRECTIVEI 66/402/CEE cu modificările ulterioare şi care în acest caz nu lasă 
la latitudinea statelor membre posibilitatea de interpretare, fiind foarte clar că numai în alte  
cazuri  decât  cele  prevăzute  în  Directivă ambalajele  trebuie  să  poarte  o  etichetă  a  
furnizorului. 
Situaţia  expusă în  cazul  seminţelor  de cereale este similară şi  în  cazul  seminţelor  de 
oleaginoase şi pentru fibră cuprinse în Ordinul nr.150/2010.  

Pentru a elimina interpretarea diferită a  prevederilor acestor reglementări vă 
rugăm  să  ne  comunicaţi  punctul  dvs  de  vedere  juridic  cu  privire  la  folosirea 
etichetei furnizorului pe ambalajele cu seminţe în conformitate cu Ordinul 149/2010 
si Ordinul 150/2010, avand in vedere si prevederile Ordinului 59/2011.
Această clarificare este necesară pentru a putea merge mai departe în construcţia 
etichetei care să fie conformă prevederilor Regulamentului CE 1107/2009.

În ceea ce priveşte aplicarea Regulamentului CE 1107/2009*  privind introducerea pe 
piaţă a produselor fitosanitare,  Art.49 alin.(4), în cazul seminţelor tratate eticheta şi/sau 
documentele trebuie să prevadă 4 tipuri de informaţii:

- denumirea  produsului  fitosanitar  cu  care  au  fost  tratate  seminţele,  numele  
substanţei  active:  aceste  informaţii  se  imprimă  pe  eticheta  oficială  conform 
Ordinului  MADR  149/2010  (Directiva  66/402/CEE)  şi  ca  atare  este  opţională 
imprimarea pe o altă etichetă, a furnizorului.

- frazele standard privind măsurile de precauţie prevăzute în Directiva 1999/45/CE  
(acestea sunt în fapt aşa-numitele fraze S, conform textului original în l.engleză).
 În acest scop a fost elaborat,  de către Asociaţia Europeană a Seminţelor-ESA, 

standardul EU privind etichetarea ambalajelor de seminţe, care este parte a „ESTA 
Standard European Seed Treatment Assurance - Quality Assurance System for Seed 
Treatment and Treated Seed”.  Au fost  stabilite  pictograme şi  frazele  cu  măsuri  de 
precauţie în 27 de limbi  europene. Aceste etichete şi  documente au început să fie 
aplicate pe ambalajele de seminţe tratate în mai multe ţări din cadrul UE. Desigur că 
generalizarea urmează să se faca treptat, mai ales pentru însămânţările de primăvara 
anului 2012.
- măsurile de reducere a riscului menţionate în autorizaţia respectivului produs, dacă  

este  cazul: aceste  măsuri  încă  nu  sunt  prevăzute  în  autorizaţiile  actuale  ale 
pesticidelor,  ele  urmând  să  fie  menţionate  pe  măsura  reautorizării  produselor 
fitosanitare. 

Propunerea   concretă  a  furnizorilor  de  seminţe  şi  a  producătorilor  de  substanţe 
fitosanitare  de  tratare  a  seminţelor   privind  modul  de  etichetare  a  ambalajelor  cu 
seminţe tratate în conformitate cu Regulamentul CE 1107/2009 va fi prezentat Agenţiei 
Naţionale Fitosanitare pentru agreere.  

Preşedinte AMSEM

Gheorghe NEDELCU



 ………………………………………………………………………………………………
 *ORDIN MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi 
comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibră şi plante furajere în România  (M.Of. nr. 207 
din 25 martie 2011)
*ORDIN MADR nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale ( M.Of. al României, Partea I, nr. 439 din 
30 iunie 2010) 
*REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE 
și 91/414/CEE ale Consiliului  ( RO 24.11.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309/25)


