
EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de modificare este motivata de necesitatea reglementarii separate a 
L.C.C.S.M.S. ca organ de specialitate a administratiei publice centrale prin introducerea alin.(3^) 
la art.20.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor s-a mfiintat 
conform art. 20 alin.(2) din Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si 
certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si mregistrarea 
soiurilor de piante si a Hotararii Guvernului nr. 1433/2009 privind mfiintarea, organizarea si 
functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, ca 
urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Bancii de Resurse Genetice Vegetale 
Suceava.

Acesta functioneaza ca unitate cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale finantata de la bugetui de stat si din venituri extrabugetare 
constituite potrivit art. 21 alin.(2) din Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, 
controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si 
mregistrarea soiurilor de piante si a art.1 alin.(l) si (2) din Hotararea Guvernului nr.1433/2009 
privind mfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor 
si a Materialului Saditor, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Bancii de 
Resurse Genetice Vegetale Suceava.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor este singurul 
laborator din tara acreditat de Asociatia Internationala pentru Testarea Semintelor (ISTA), cu 
sediul la Zurich, care efectueaza analize privind conditiile de calitate si stare sanitara la 
semintele agricole destinate exportului si emite documente internationale, in baza acreditarii de 
catre Asociatia Internationala pentru Testarea Semintelor.

Asociatia Internationala pentru Testarea Semintelor (ISTA) a luat fiinta m anul 1924, ca 
0 necesitate a ridicarii calitatii semintelor m comertui international de seminte, scopul principal al 
asociatiel fiind: „uniformitatea in testarea semintelor m mtreaga lume“ si recunoasterea 
rezultatelor analizelor efectuate de catre tarile participante la acest sistem.

Acest for cuprinde un numar de 201 de laboratoare membre pentru testarea semintelor, 
din care: 14 laboratoare private independente, 46 laboratoare apartinand companiilor de 
seminte si 141 laboratoare guvernamentale.

Din cele 201 laboratoare membre dear 120 sunt acreditate si au dreptui sa elibereze 
Certificate Internationale de analiza pentru loturile de seminte destinate comertului international.

Colaborarea Romaniei cu Asociatia Internationala pentru Testarea Semintelor ISTA a 
mceput m anul 1930 prin intermediul Laboratorului pentru biologia si controlul semintelor din 
cadrul Institutului de Cercetari Agricole A Romaniei (ICAR).

Acest laborator, m anul 1967 a trecut m subordinea Institutului de Cercetari pentru 
Cereale si Plante Tehnice Fundulea, unde a functionat pana m anul 1970.

Incepand din anul 1970 afilierea ISTA este realizata prin InspectoratuI pentru Calitatea 
Semintelor si Materialului Saditor, dupa care, m perioada 1984-1990 functioneaza din nou ca 
laborator m cadrul Institutului de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea.



In anul 1990 a luat fiinta Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor, laborator 
neutru guvernamental, care prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei este autorizat sa 
efectueze analizele pentru loturile de seminte de plante agricole si horticole care sunt destinate 
exportului si sa elibereze Certificate Internationale de calitate pentru semintele destinate 
comertului international.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor este singurul 
laborator din tara care este membru ISTA acreditat si care are dreptui sa efectueze analize si sa 
emita Certificate Internationale de calitate pentru semintele destinate comertului international 
pentru speciile de plante agricole si horticole. Laboratorul este acreditat de aceasta asociatie 
din trei m trei ani, iar m data de 16 mai 2019 a avut loc auditui de reacreditare al laboratorului. 
Aceasta acreditare este valida pentru trei ani.

Mentionam, cu titlu de exemplu, faptui ca, numai in anul de piata 2018, Laboratorul 
Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor a analizat un numar de 2622 loturi 
de seminte destinate comertului international cu o cantitate de 64.648 tone, din speciile; 
porumb, floarea-soarelui, grau, orz, soia, mustar, rapita, lucerna, in, raigras.

Prin Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.141/2012 pentru 
aprobarea Procedurilor, conditiilor si regulilor privind autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru 
testarea semintelor oficial si sub supraveghere oficiala, s-a reglementat faptui ca autoritatea 
nationala reprezentata de expert! din cadrul MADR si LCCSMS efectueaza autorizarea oficiala 
a laboratoarelor din cadrul Inspectoratelor Teritoriale pentru Calitatea Semintelor si a 
Materialului Saditor.

De asemenea, Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor 
prin Laboratorul de Electroforeza si Organisms Modificate Genetic denumit m continuare 
LEDOMG este desemnat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1573/2014 
privind controlul oficial al calitatii semintelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind 
impurificarea cu organisms modificate genetic, laborator de testarea semintelor din soiurile 
nemodificate genetic care pot fi impurificate cu organisms modificate genetic.

Testarea semintelor se efectueaza prin metode aprobate de laboratorul de referinta al 
Uniunii Europene pentru alimente si furaje modificate genetic, in conformitate cu 
Recomandarea Comisiei 2004/787/CE privind orientarile tehnice de esantionare si detectare a 
organismelor modificate genetic si a materialului produs din organisms modificate genetic, ca 
atare sau m produse, in contextui Regulamentului (CE) nr. 1830/2003.

Testarea se aplica m cazul semintelor produse pe teritoriul Romaniei destinate 
exportului in tari terte Uniunii Europene, in cazul importului de seminte de porumb si soia din 
tari terte, si in timpul comercializarii semintelor, la nivelul depozitelor si al unitatilor de 
comercializare, persoane fizice si juridice.

LEDOMG indeplineste conditiile definite de RegulamentuI (CE) nr. 882/2004, la art. 32, 
punctui 4, lit. (a-h), justificand punctual indeplinirea cerintelor stipulate in legislatie:

- existenta personalului calificat atat pe partea de analize de laborator cat si cu o viziune 
de ansamblu asupra certificarii materialului saditor cu experienta in analiza organismelor 
modificate genetic;

- reprezentantii Laboratorului Central Pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor 
participa la intalnirile „Working group of the Regulatory Committee for Directive 
2001/18/EC” organizata de Comisia Europeans;



- existenta infrastructurii de laborator specifice analizei organismelor modificate genetic, 
echipamentele fiind achizitionate prin proiectui PHARE RO 2006 Achizitionarea de 
echipamente pentru servicii fitosanitare;

- prezenta unei infrastructuri administrative robuste data de experienta Laboratorului 
Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor ca organism national de 
control si certificare a materialului saditor si legatura directa cu esantionorii Tmputerniciti 
din Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, care 
sunt instruiti si monitorizati de LCCSMS;

- asigurarea confidentialitatii informatiilor certificata prin experienta personalului 
Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;

- existenta acreditarii RENAR ISO17025 pentru identificarea OMG, din februarie 2014 si 
acreditarea Asociatiei Internationala pentru Testarea Semintelor pentru operatiunea de 
esantionare;

- existenta si demonstrarea trasabilitatii prin prisma acreditarii si reevaluarilor 
organismului national de certificare RENAR;

- participarea la activitati de pregatire continua, actualizarea metodelor de detectie in 
conformitate cu recomandarile UE si pozitia geostrategica in proximitatea ANSVA, 
USAMVB, ASAS ce permite o colaborare facila inter institutionala;

- rezultatele foarte bune obtinute la testele de referinta inter laboratoare de la scheme de 
teste organizate de catre Laboratorul European de Referinta EURL GMFF si scheme de 
testare organizate de catre FAPAS, schema recomandata de catre auditorii FVO {Food 
and Veterinary Office) in cadrul auditului de tara;

- existenta unui personal cu o bogata experienta ce poate fi consultat in situatii de 
urgenta.

Mai mult, LCCSMS-LEDOMG indeplinineste cerintele stipulate la art. 33, punctui 2, lit. (a-f) 
din RegulamentuI (CE) nr. 882/2004, si anume:

- colaborarea directa cu Laboratorul de Referinta Comunitar;
- colaborarea cu alte laboratoare din domeniul testarii OMG ;
- organizarea de teste interlaborator nationale;
- crearea unui canal rapid de comunicare cu Laboratorul de Referinta Comunitar;
- colaborarea cu autoritatile competente in asigurarea sprijinului logistic si tehnic la 

intocmirea unor planuri de control privind contaminarea cu OMG;
- colaborarea cu autoritatile competente in situatii de urgenta;

Avand in vedere aspectele mentionate, in raport cu activitatea specializata si unica la nivel 
national a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, se impune 
ca acesta sa devina organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Propunerea legislative mai cuprinde si propuneri de modificare si completare pentru 
conformitate cu legislatia Uniunii Europene in domeniul testarii si inregistrarii soiurilor, domeniul 
proprietatii si punerea in acord cu atributiile ISTIS.

Fata de cele prezentate, am initiat aceasta propunere legislative pe care o supunem spre 
dezbatere si adoptare Parlamentului Romaniei, in procedure de urgente.

INITIATORI

Senator Doina Silistru
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