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CATRE,

28. MAR. 2022

DÍRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ BRAŞOV

SOO4SOBraşov,Ecaterina Teodoroiu,nr.38A,TeI.0268470264;Fax 0268479264; E
maiI;contactQjdaj-brasov.ro

Priinăria

În conformitate Cu legislatia comunitară şi naţionaiă,Regulamentul(CE) I 830/2003,Regulamentul(CE)882/2004
Ord.MADR nr.237/2006, Ord.MADR47I/2006, pentru instruirea unui control riguros asupra cuiturilor de plante
modificate genetic şi a producţiei rezultate, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a trasabilitaţii şi etichetării
produselor modificate genetic, vă rugăm să ne sprijiniţi pentru informarea şi mediatizarea Iegislaţiei în domeniul
organismelor modificate genetic, a tuturor potenţialilor cultivatori de plante modificate genetic persoane fizice
saujuridice de pe raza unitaţii administrativ teritoriale prin mijloacele de care dispuneţi(afişarea în punctul de
informare din primărie a acestei adrese, comunicare directă a adresei, etc.).
Pentru potenţialii cultivatori de piante modificate genetic facem următoarele precizări:
1. In conformitate cu Iegislaţia în vigoare vă facem cunoscut că pe teritoriul României se pot cuitiva numai
soiurile de plante modificate genetic cuprinse in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romănia.
2. In conformitate cu Ord.MADR nr.730/0 1.11 .2006,soiurile de soia modificate genetic au fost radiate din
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România fund interzisă cultivarea, producerea şi
cornercializarea de soia modificată genetic pe teritoriul României, începănd cu data de 01.01.2007.
3. In România singura plantă de cultură modificată genetic autorizată este porumbul MON SIC.
4.Plantele modificate genetic se cultivă numai de cultivatorii autorizaţi de MÂDR prin Direcţile Agricole
Judeţene.
5. In vederea autorizării, cultivatorii trebuie să depună in fiecare an Ia DAJ din judeţul pe ran căruia
intenţionează să cultive plante modificate genetic o cerere conf.anexei 2 din Ord nr.237/2006, însoţită de un
dosar conE Art.7 Iit.a,b şi c din acelaşi ordin, pănă Ia I mai a fiecarui an pentru culturile principale,respectiv I
iulie pentru culturile duble.
6. Cultivarea plantelor modificte genetic este inerzisă:în perimetrul ariilor naturale protejate, în jurul acestora,
în imediata vecinătate a suprafeţelor certificate sau aflate în perioada de conversie pentru agricultura ecoiogică
şi pe suprafeţe mai mici de două ha.în trup compact.
7. In cazul nerespectării prevederilor legale, cultivatorii vor suporta consecinţele Iegii conf.O.G.212001 privind
Regimuljuridic al contravenţiior. aprobată cu modificari prin legea nr. 180/2002, cu modifjcărie şi
complectări le ulterioare.

Vă mulţumim pentru întelegere.
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