
Ordinul Nr.125 din 05.06.2012

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind 
comercializarea seminţelor de cereale
PUBLICAT  ÎN  MONITORUL OFICIAL   NR.  387  din    11 iunie 2012

Luând  în  considerare  necesitatea  armonizării  legislaţiei  româneşti  cu  Directiva  de  punere  în 
aplicare  2012/1/UE  a  Comisiei  din  6  ianuarie  2012  de  modificare  a  anexei  I  la  Directiva 
66/402/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cultura 
de Oryza sativa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 4 din 7 ianuarie 
2012,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 232.031 din 5 iunie 2012, elaborat de Direcţia generală 
control şi inspecţii,

în  temeiul  prevederilor  art.  7  alin.    (5)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  725/2010   privind 
reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. 

Articolul I 

Ordinul  ministrului  agriculturii  şi  dezvoltării  rurale  nr.  149/2010 privind  comercializarea 
seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 
2010, se modifică după cum urmează: 

1. Menţiunea  privind transpunerea normelor comunitare va avea următorul cuprins: 

Prezentul  ordin  transpune  Directiva  Consiliului  66/402/CEE  din  14  iunie  1966  privind 
comercializarea  seminţelor  de  cereale,  publicată  în  Jurnalul  Oficial  al  Comunităţilor 
Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare 
2012/1/UE a Comisiei din 6 ianuarie 2012 de modificare a anexei 1 la Directiva 66/402/CEE 
a Consiliului,  în ceea ce priveşte condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească cultura de 
Oryza sativa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 4 din 7 ianuarie 
2012.

 2. La anexa nr. 1 punctul 3,  litera A  va avea următorul cuprins:

 A. Oryza sativa:

Numărul  de  plante  care  pot  fi  recunoscute  în  mod  evident  ca  fiind  atacate  de Fusarium 
fujikuroi nu depăşeşte: 

      – 2 la 200 m2 pentru producţia de seminţe de bază; 

      – 4 la 200 m2 pentru producţia de seminţe certificate, prima generaţie; 

- 8 la 200 m2 pentru producţia de seminţe certificate, a doua generaţie.



Numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind plante sălbatice sau plante 
cu seminţe roşii nu depăşeşte: 

 –    0 pentru producţia de seminţe de bază; 

– 1 la 100 m2 pentru producţia de seminţe certificate de prima şi a doua generaţie. 

Articolul II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

Dumitru Daniel Botănoiu,

 secretar de stat
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