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  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
  având  în  vedere  efectele  negative  ale  secetei  asupra  producţiei  agricole,
precum şi eventualele consecinţe grave care pot aparea,
  în  scopul  protejării  mediului  şi  pentru  respectarea  riguroasă  a  normelor
tehnologice de conservare a apei în sol,
  în  baza  Hotărârii  Guvernului  nr.  12/2001  privind  organizarea  şi  funcţionarea
Ministerului  Agriculturii,  Alimentaţiei  şi  Pădurilor,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,
  emite următorul ordin:
  ART. 1
  Se interzic tuturor persoanelor fizice şi juridice aprinderea şi arderea resturilor
vegetale rezultate în urma recoltarii  cerealelor paioase şi  a altor culturi  în camp
deschis.
  ART. 2
  Se interzic aprinderea şi menţinerea focului în camp deschis şi nesupravegheat.
  ART. 3
  În zonele cu suprafeţe expuse incendiilor culturi agricole în vegetaţie, zone de
protecţie ale acestora şi păduri - se vor asigura benzi de protecţie potrivit normelor
în vigoare.
  ART. 4
  Arboretele situate în margine de masiv se vor parcurge în mod obligatoriu cu
tăieri de igiena, extrăgându-se toţi arborii uscati sau cu fenomen de uscare.
  ART. 5
  Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv
a  municipiului  Bucureşti,  inspectoratele  teritoriale  de  regim  silvic  şi  cinegetic,
personalul de teren al Regiei Naţionale a Pădurilor,  în colaborare cu organele de
specialitate  ale  Ministerului  de  Interne  (pompieri),  vor  urmări  permanent
respectarea prevederilor prezentului ordin şi vor lua măsuri de aplicare a acestora.
  ART. 6
  Nerespectarea prevederilor  prezentului  ordin atrage răspunderea disciplinară,
civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.
  



ART. 7
  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
               p. Ministrul agriculturii,
               alimentaţiei şi pădurilor,
                  Mihai Lungu,
                secretar de stat
                ────────────────


