Ordinul 119/2010 M.Of. 356 din 31-mai-2010

ORDIN nr. 119 din 19 mai 2010 privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a
cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor
tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor
specifice ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o
indicaţie geografică
Văzând Referatul de aprobare nr. 391 din 8 martie 2010, întocmit de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,
având în vedere:
- prevederile art. 8 lit. j) şi s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole;
- dispoziţiile art. 73 paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor
norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine
protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse
vitivinicole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 24 iulie 2009,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor
geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice
ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin creează cadrul juridic de aplicare a prevederilor art. 118f din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al
Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice
referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L299 din 16 noiembrie 2007, astfel cum a fost modificat şi completat prin Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al
Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune
a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"),
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154 din 17 iunie 2009.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru

ANEXĂ:
PROCEDURA PRELIMINARĂ de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi
a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice ale produselor
vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 356 din data de 31 mai 2010
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