
ORDIN nr. 1224 din 5 iulie 2018 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice 
privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de 
înmulţire a plantelor ornamentale 
  
Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în 
aplicare nr. 484/2018 de modificare a Directivei 93/449/CE a Comisiei în ceea ce priveşte 
cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulţire din anumite genuri sau 
specii de Palmae în ceea ce priveşte Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 
având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, 
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului 
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, 
 
văzând Referatul de aprobare nr. 226.806 din 5.07.2018, elaborat de către Direcţia generală 
control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control, 
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 
6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, 
cu modificările ulterioare, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. 
Art. I 
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea 
Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau 
comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, se completează după cum urmează: 

1.La capitolul III, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 51 
(1) Materialul de înmulţire, care aparţine genurilor şi speciilor de Palmae menţionate în anexă şi 
având un diametru al tulpinii la bază mai mare de 5 cm trebuie să îndeplinească una dintre 
următoarele cerinţe: 
a) să fi fost cultivat pe durata întregului ciclu de viaţă într-o zonă care a fost declarată ca fiind 
indemnă de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) de către organismul oficial responsabil în 
conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsurile fitosanitare; 
b) să fi fost cultivat în cursul celor doi ani înainte de comercializare într-un loc din cadrul Uniunii 
Europene care asigură protecţia fizică completă împotriva introducerii Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) sau într-un loc din Uniunea Europeană în care s-au aplicat tratamente 
preventive adecvate în ceea ce priveşte organismul dăunător respectiv. El trebuie să facă 
obiectul unor inspecţii vizuale efectuate cel puţin o dată la patru luni, care să confirme faptul că 
materialul respectiv este indemn de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). 
(2) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere normelor privind zonele protejate, adoptate 
în temeiul art. 2 alin. (1) şi al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind 
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măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările 
ulterioare." 
2.La anexa nr. 1 Lista organismelor dăunătoare care afectează semnificativ calitatea 
materialului de înmulţire a plantelor ornamentale, după specia Narcissus L. se introduce 
următoarea rubrică: 
 

Genul sau specia Organisme dăunătoare specifice 

"- Palmae, în ceea ce priveşte următoarele 
genuri şi specii: 

Insecte, acarieni şi nematode, în toate etapele 
de dezvoltare a acestora 
- Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - Areca catechu L. 

- Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 

- Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 

- Bismarckia Hildebr. & H. Wendl. 

- Borassus flabellifer L. 

- Brahea armata S. Watson 

- Brahea edulis H.Wendl. 

- Butia capitata (Mart.) Becc. 

- Calamus merrillii Becc. 

- Caryota maxima Blume 

- Caryota cumingii Lodd. ex Mart. 

- Chamaerops humilis L. 

- Cocos nucifera L. 

- Corypha utan Lam. 

- Copernicia Mart. 

- Elaeis guineensis Jacq. 

- Howea forsteriana Becc. 

- Jubaea chilensis (Molina) Baill. 

- Livistona australis C. Martius 

- Livistona decora (W. Bull) Dowe 

- Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. 

- Metroxylon sagu Rottb. 

- Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook 

- Phoenix canariensis Chabaud 

- Phoenix dactylifera L. 

- Phoenix reclinata Jacq, 

- Phoenix roebelenii O'Brien 



- Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 

- Phoenix theophrasti Greuter 

- Pritchardia Seem. & H. Wendl. 

- Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier 

- Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & 
Schult. f. 

- Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. 

- Washingtonia H. Wendl." 

Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 
1 octombrie 2018. 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
Petre Daea 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 1 august 2018 
 


