
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

 

L E G E 
 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 

privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, 

comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și 

testarea și înregistrarea soiurilor de plante 
 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

 

Articol unic. – Legea nr. 266/2002 privind producerea, 

prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor 

şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de 

plante, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 

din 3 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2 litera j)  se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„j) aprobă publicarea anuală a listei cuprinzând soiurile în 

Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate și publică anual sau 

periodic lista ori listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de 

către cultivatorii din România.” 
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2. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(3) I.T.C.S.M.S. funcţionează ca instituţie publică cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat.” 

 

3. La articolul 20 după alineatul (3) se introduce un alineat 

nou, alin. (31) cu următorul cuprins: 

„(31) L.C.C.S.M.S. funcţionează ca organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, fiind instituţie publică cu personalitate juridică, 

finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.” 

 

4. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, 

autorizării, supravegherii, monitorizării testelor de calitate a seminţelor 

şi a altor servicii prestate, solicitantul va plăti contravaloarea prestaţiilor 

ulterior admiterii cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Sumele rezultate se 

constituie ca venituri proprii ale I.T.C.S.M.S. şi L.C.C.S.M.S.” 

 

5. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Soiurile din speciile înregistrate în Catalogul comun al 

Uniunii Europene sau în Catalogul naţional al unui stat membru al 

acesteia, pentru speciile care nu sunt înscrise în Catalogul comun al 

Uniunii Europene, se echivalează cu soiurile înregistrate în Catalogul 

oficial, în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare.” 

 

6. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Testele de distinctivitate, uniformitate și stabilitate 

efectuate de o instituţie similară din alt stat membru al Uniunii Europene 

sunt oficial recunoscute, în conformitate cu prevederile comunitare în 

vigoare.” 
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7. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 31. – Înscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza 

unei cereri a proprietarului sau a reprezentantului acestuia, împuternicit 

în scris,  însoţită de chestionarul tehnic U.P.O.V., C.P.V.O. sau de 

ghidul naţional şi de asigurare a cantităţilor de seminţe necesare 

examinării.” 

 

8. Articolul  32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. – Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, 

sau dacă  proprietarul şi/sau menţinătorul nu mai există, înregistrarea ori 

prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea 

şi Înregistrarea Soiurilor, care stabileşte şi menţinătorul soiului 

respectiv, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.” 

 

9. La articolul 33, litera c) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„c) la cererea proprietarului, a reprezentantului acestuia sau a 

menţinătorului soiului, după caz, precum şi în cazul în care menţinătorul 

nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin de a prezenta în orice moment 

sămânţa necesară reproducerii soiului, conform caracteristicilor iniţiale 

existente la înregistrare şi de a se supune verificării periodice de către 

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor;” 

 

10. La articolul 34 alineatul (2), literele c), d), h) și i) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

„c) elaborează   metodologii privind protecția noilor soiuri de 

plante; 

d) efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor 

multiplicate, la cererea autorităţii oficiale de control şi certificare, care 

prelevează şi transmite probele de sămânţă certificată la I.S.T.I.S.; 

.................................................................................................................... 

h) este depozitarul Registrului soiurilor şi al Registrului 

naţional al brevetelor pentru soiuri şi editează şi publică anual Catalogul 

oficial; 

i) administrează colecţiile de referinţă la speciile pentru care se 

efectuează testul de distinctivitate, uniformitate, stabilitate (D.U.S.);” 
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11. La articolul 36 alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 36. – (1) Pentru efectuarea lucrărilor de examinare tehnică 

a soiurilor, solicitantul va plăti, după aprobarea înscrierii pentru 

examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul 

menţinerii purităţii varietale a soiului înregistrat, sumele prevăzute în 

tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

.................................................................................................................... 

 (3) Pentru efectuarea testării soiurilor, a verificării menţinerii 

soiurilor şi publicării lor anuale în Catalogul oficial şi a altor servicii 

prestate, solicitantul va plăti contravaloarea prestaţiilor după admiterea 

cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale, sumele rezultate constituindu-se ca venituri proprii.” 

 

12. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 37. ‒ Soiurile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 29 

și 30 sunt considerate înregistrate, se înscriu în Registrul soiurilor și se 

publică în Catalogul oficial, iar  proprietarului sau reprezentantului 

acestuia  i se eliberează de către I.S.T.I.S. un certificat de înregistrare a 

soiului.” 

 

13. Punctul 6 din anexă se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„6. Menţinătorul înseamnă persoana fizică sau juridică indicată 

în Registrul soiurilor ca responsabilă pentru menţinerea unui soi cu 

caracteristicile avute la data înscrierii în Registrul soiurilor. 

Menținătorul poate fi proprietarul soiului sau persoana căreia 

proprietarul  i-a transferat acest drept printr-o tranzacție legală.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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