Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Ordin nr. 574 din 01/07/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 14/10/2005

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.
396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz
fitosanitar conţinând anumite substanţe active
Nr. 574/952/911
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Având în vedere prevederile Directivei Consiliului nr. 79/117/CEE din 21 decembrie 1978 de interzicere a introducerii
pe piaţă şi utilizării produselor de protecţie a plantelor conţinând anumite substanţe active, cu amendamentele aferente,
văzând Referatul de aprobare nr. 92.605 din 14 iunie 2005 al Direcţiei fitosanitare şi pentru selecţie vegetală din
cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

168/2005 privind organizarea
şi a Hotărârii Guvernului nr.

408/2004

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor emit
următorul ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi
protecţiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz
fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 18
noiembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:
a) produse de protecţie a plantelor - substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active care
au una dintre următoarele destinaţii:
1. distrugerea organismelor dăunătoare pentru plante şi produse vegetale ori protejarea acestora împotriva
organismelor dăunătoare, în măsura în care aceste substanţe sau preparate nu sunt definite altfel în prezentul ordin;
2. exercitarea unei acţiuni asupra proceselor vitale ale plantelor, alta decât o acţiune nutritivă;
3. conservarea produselor vegetale în măsura în care aceste substanţe sau produse nu fac obiectul altor
reglementări legale privind agenţii de conservare;
4. distrugerea plantelor nedorite; sau
5. distrugerea unor părţi ale plantelor ori prevenirea unei creşteri nedorite a plantelor;
b) substanţe - elemente chimice şi compuşii acestora, aşa cum apar în stare naturală sau obţinute printr-un proces
de fabricaţie;
c) preparate - amestecuri solide ori lichide, compuse din două ori mai multe substanţe sau microorganisme ori
virusuri utilizate ca produse de protecţie a plantelor;
d) substanţe active - substanţe, microorganisme şi virusuri, care exercită o acţiune generală sau specifică asupra
organismelor dăunătoare ori asupra plantelor, părţilor plantelor sau produselor vegetale;
e) plante - plante vii şi părţi vii ale acestora, inclusiv fructele proaspete şi seminţele;
f) produse vegetale - produse de origine vegetală neprelucrate ori care au suferit o prelucrare simplă, cum ar fi:
măcinare, uscare sau presare, atâta vreme cât nu este vorba de plante dintre cele definite la lit. e);
g) organisme dăunătoare - dăunători ai plantelor sau produselor vegetale care aparţin regnului animal ori vegetal,
precum şi virusuri, microplasme sau alţi patogeni;
h) animale - animale aparţinând speciilor hrănite şi deţinute sau consumate în mod normal de om;
i) plasare pe piaţă - orice transfer de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit;
j) mediu - relaţia dintre oameni şi apă, aer, sol şi toate formele biologice."
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1, Comisia interministerială de omologare a produselor de uz
fitosanitar poate autoriza, pe teritoriul României, pentru o perioadă limitată de timp, comercializarea sau utilizarea
produselor de protecţie a plantelor care conţin anumite substanţe active prevăzute în anexă, în cazurile stabilite de
Comisia Europeană.

(2) Comisia interministerială de omologare a produselor de uz fitosanitar informează statele membre ale Uniunii
Europene şi Comisia Europeană despre situaţiile în care au fost aplicate dispoziţiile alin. (1) şi, la cererea Comisiei
Europene, transmite detalii cu privire la utilizarea acestor substanţe active."
3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) În cazul unui pericol neprevăzut care ameninţă producţia vegetală şi care nu poate fi combătut prin alte
mijloace, Comisia interministerială de omologare a produselor de uz fitosanitar poate autoriza, pentru o perioadă de
maximum 120 de zile, comercializarea şi utilizarea pe teritoriul României a produselor de protecţie a plantelor conţinând
una sau mai multe dintre substanţele active prevăzute în anexă.
(2) Comisia interministerială de omologare a produselor de uz fitosanitar este obligată să informeze imediat statele
membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană despre măsura prevăzută la alin. (1).
(3) Până la aderarea României la Uniunea Europeană, Comisia interministerială de omologare a produselor de uz
fitosanitar stabileşte dacă şi în ce condiţii măsura prevăzută la alin. (1) poate fi continuată sau repetată."
4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
"Art. 41. - Anexa la prezentul ordin se modifică periodic, potrivit dezvoltării cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice în
domeniu, în vederea preluării prevederilor comunitare."
5. La litera A din anexă sintagma compuşi mercurici se înlocuieşte cu sintagma compuşi ai mercurului, iar la punctul 2
al anexei A sintagma clorură mercurică (calomel) se înlocuieşte cu sintagma clorură mercuroasă (calomel).
6. Punctul 9 al literei C din anexă va avea următorul cuprins:
"9.a) Hidrazida maleică şi sărurile sale, altele decât sărurile de colină, sodiu şi potasiu;
b) săruri de colină, de sodiu şi de potasiu ale hidrazidei maleice, conţinând mai mult de 1 mg/kg hidrazină liberă,
exprimată pe baza echivalentului acid."
Art. II. - (1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi
protecţiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz
fitosanitar conţinând anumite substanţe active, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se republică în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
(2) Prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 alin. (2) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 79/117/CEE din 21 decembrie 1978 de interzicere a
introducerii pe piaţă şi utilizării produselor de protecţie a plantelor conţinând anumite substanţe active, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 33 din 8 februarie 1979, pag. 36, cu amendamentele aduse
până în martie 1991.
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