
 
 

 
 

ORDIN nr. 443/05.06.2013 
pentru completarea anexei nr. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a 
cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în 

Registrul cumpărătorilor 
 

 
  
 
       Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr.77830 din 16 mai 2013, 
având în vedere prevederile Regulamentului (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, 
În temeiul Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 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. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi 
a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 25 noiembrie 2008, se completează după cum urmează: 
 

1.La articolul 4 după  alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: 
 
„(3) Prin excepție de la prevederilor alin. (2), lit. b), cooperativele, asociațiile și grupurile de producători de 
lapte, fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la producător către organizația 
de producători, în cazul cedării producției membrilor în vederea comercializării către una sau mai multe 
intreprinderi care tratează sau prelucrează laptele sau alte produse lactate, nu au obligativitatea de a deține 
aprobarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.” 
 
Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 

 

MINISTRU, 

 

Daniel CONSTANTIN 


