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ORDIN nr. 383 din 23 mai 2013 
privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 
pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura 

ecologică 
 
În baza prevederilor Referatului de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 77.922 din 
23 mai 2013, 
în conformitate cu prevederile art. 36 şi 37 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 
2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia 
ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi 
controlul, 
în baza art. 2 alin. (4) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
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. 
 
Art. I 
- Anexa nr. 8 "Procedura de acordare a derogării de la durata perioadei de conversie" la Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 
inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 
27 august 2012, se modifică după cum urmează: 
1.La punctul I "Cerere de acordare a derogării", ultima liniuţă va avea următorul cuprins: 
"- rezultatul determinărilor efectuate de către laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025 
«Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări», asupra probelor de sol 
prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicită derogare de la perioada de 
conversie." 
 
Art. 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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