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ORDIN nr. 160 din 27 iunie 2011
privind recunoaşterea Organizaţiei interprofesionale pentru carne de pasăre,
ouă şi procesate din acestea ca organizaţie interprofesională pe filiera "carne
de pasăre, ouă"
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 117 din 22 iunie 2011 întocmit de Comitetul pentru Organizaţiile Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor
interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;
- prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea
organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare,
a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea
de atribuţii;
- prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi
funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi
procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor
interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Decizia Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare nr. 115 din 1 iunie
2011,
În temeiul 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 următorul ordin:

Art. 1
Se recunoaşte Organizaţia interprofesională pentru carne de pasăre, ouă şi procesate din acestea ca organizaţie
interprofesională pe filiera "carne de pasăre, ouă", persoană juridică română de drept privat, de interes public,
cu caracter profesional, fără scop lucrativ.

Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
761/2004 pentru autorizarea Organizaţiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă şi procesate din
acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004, se abrogă.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
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