
ORDIN 
privind modificarea art.2 pct.4 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, 

apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind 

denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii 
 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. …………. din …… ……. 2021, întocmit de Direcţia 
generală politici agricole și Direcția generală politici în industrie alimentară și comerț, 

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu 
modificările ulterioare,  

luând în considerare prevederile art.171 din Legea apiculturii nr.383/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor Directivei 2014/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
15 mai 2014 de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, 

în temeiul: 
- art.57 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
- art.9 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea 
Guvernului nr.1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, 

- art. 4 alin. (1) pct. 54 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

-  art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările 
ulterioare, 

 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin: 
 
 

ORDIN 
 

Art. I. La anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 
522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, 
caracteristicile şi compoziţia mierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 
din 12 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, pct.4 al art.2 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 



„4.Ţara sau ţările de origine unde s-a recoltat mierea sunt indicate pe etichetă. Pentru 
amestecurile de miere provenite din comunitatea europeană şi/sau ţări terţe, ţara sau ţările de 
origine, după caz, sunt indicate pe etichetă.” 
  

Art. II. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022. 
 

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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