ORDIN Nr. 730 din 1 noiembrie 2006
pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial
al soiurilor de plante de cultură din România
EMITENT:
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 13 noiembrie 2006
În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 266/2002 privind producerea,
prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a
materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
având în vedere prevederile art. 1 pct. 23 din Legea nr. 265/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu
modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea radierii
soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de
cultură din România nr. 5.789 din 17 octombrie 2006 al Institutului de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobă radierea soiurilor de soia modificate genetic, înregistrate în
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, ediţia 2006, după
cum urmează:
- AG0801RR;
- AG1602RR;
- DKB08-01;
- DKB14-01;
- DKB20-01;
- DKB24-01;
- KPG23930RR;
- PR92B05;
- PR92B21;
- PR92B71;
- S2254RR;
- SP9191RR.

(2) Sămânţa din soiurile modificate genetic prevăzute la alin. (1) nu mai poate fi
produsă, comercializată şi cultivată pe teritoriul României, începând cu data
aderării României la Uniunea Europeană.
(3) Sămânţa din soiurile de soia modificate genetic S0994RR şi S1484RR, care
au fost radiate în anul 2005, nu mai poate fi produsă, comercializată şi cultivată pe
teritoriul României, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se adresează Institutului de Stat pentru Testarea şi
Înregistrarea Soiurilor, Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor,
Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor,
inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor,
amelioratorilor persoane fizice şi juridice, precum şi operatorilor economici,
persoane fizice şi juridice, autorizaţi pentru producerea, prelucrarea şi
comercializarea seminţelor şi materialului de înmulţire aparţinând soiurilor din
speciile agricole, care vor aplica prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va
intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
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