
ParlamentuI Romaniei

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, 

prelucrarea, controlul §\ certificarea calitatii, comercializarea semintelor §i a 

materialului saditor, precum §i testarea §i mregistrarea soiurilor de plante

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic: Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul §i 
certificarea calitajii, comercializarea seminjelor §i a materialului saditor, precum §i 
testarea §i mregistrarea soiurilor de plante, republicata Tn Monitorul oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.239 din 03 aprilie 2014, se modifica §i se completeaza si va avea urmatorul 
cuprins:

1. Litera j) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

i) aproba publicarea anuala a listei cuprinzand soiurile m Catalogul oficial al soiurilor 
de plante inregistrate, precum §i publica anual sau periodic lista ori listele cuprinzand 
soiurile recomandate a se utilize de catre cultivatorii din Romania.

2. AlineatuI (3) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) I.T.C.S.M.S. functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, Tn 
subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantata din venituri proprii 
si subventii acordate de la bugetui de stat.

3. Dupa alineatui (3) al articolului 20 se introduce un alineat nou, alin.(3^) cu 
urmatorul cuprins:

(3^) L.C.C.S.M.S. functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice 
centrale, Tn subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, fiind institutie



publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la 
bugetui de stat.

4. AlineatuI (2) al articoiului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pentru efectuarea controlului, certificarii, Tnregistrarii, autorizarii, supravegherii, 
monitorizarii testelor de calitate a semintelor si a alter servicii prestate, solicitantui va 
plati contravaloarea prestatiilor ulterior admiterii cererii, conform tarifelor stabilite prin 
ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Sumele rezultate se constituie ca 
venituri proprii ale I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S..

5. AlineatuI (2) al articoiului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Soiurile din speciile mregistrate m Catalogul comun al Uniunii Europene sau m 
Catalogul national al unui stat membru al acesteia, pentru speciile care nu sunt Tnscrise 
m Catalogul comun al Comunitatii Europene, se echivaleaza cu soiurile mregistrate m 
Catalogul oficial, m conformitate cu prevederile comunitare Tn vigoare.

6. AlineatuI (2) al articoiului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Testele de distinctivitate, uniformitate si stabilitate efectuate de o institutie 
similara din alt stat membru al Uniunii Europene sunt oficial recunoscute, Tn 
conformitate cu prevederile comunitare Tn vigoare.

7. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.30 La Tnregistrarea Tn Registrul soiurilor, fiecare soi trebuie sa fie individualizat 
printr-o denumire acceptata, care sa faca posibila identificarea sa, Tn conformitate cu 
procedurile Uniunii Europene.

8. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorui cuprins:

Art.31 Inscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a 
proprietarului sau a reprezentantului acestuia, Tmputernicit Tn scris, si a amelioratorului, 
Tnsotita de chestionarul tehnic U.P.O.V., C.P.V.O. sau de ghidul national si de asigurare 
a cantitatilor de seminte necesare examinarii.

9. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.32 Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinate, sau daca amelioratorul 
si/sau mentinatorul nu mai exista, Tnregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face 
din oficiu de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin InstitutuI de Stat 
pentru Testarea si Tnregistrarea Soiurilor, care stabileste si mentinatorul soiului 
respectiv, Tn conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.



10. Liters c) a articolului 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) la cererea proprietarului, a reprezentantului acestuia, a amelioratorului sau a 
mentinatorului soiului, dupa caz, precum si Tn cazul m care mentinatorul nu Tsi 
mdeplineste obligatiile ce Ti revin de a prezenta Tn orice moment samanta necesara 
reproducerii soiului, conform caracteristicilor initiale existente la Tnregistrare si de a se 
supune verificarii periodice de catre InstitutuI de Stat pentru Testarea si Tnregistrarea 
Soiurilor;

II.Literele d), h) si i) ale alineatului (2) al articolului 34 se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:

d) efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate, la 
cererea autoritatii oficiale de control §i certificare, care preleveaza si transmite probele 
de samanta certificata la I.S.T.I.S.;

h) este depozitarul Registrului soiurilor si al Registrului national al brevetelor pentru 
soiuri si editeaza si publica anual Catalogul oficial;

i) administreaza colectiile de referinta la speciile pentru care se efectueaza testui de 
distinctivitate, uniformitate, stabilitate (D.U.S.);

12. Alineatele (1) si (3) ale articolului 36 se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:

(1) Pentru efectuarea lucrarilor de examinare tehnica a soiurilor, solicitantui va plati, 
dupa aprobarea Tnscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare 
pentru controlul mentinerii puritatii varietale a soiului Tnregistrat, sumele prevazute Tn 
tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii §i dezvoltarii rurale.

(3) Pentru efectuarea testarii soiurilor, a verificarii mentinerii soiurilor §i publicarii lor 
anuale Tn Catalogul oficial §i a alter servicii prestate, solicitantui va plati contravaloarea 
prestatiilor dupa admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului 
agriculturii §i dezvoltarii rurale, sumele rezultate constituindu-se ca venituri proprii.

Aceasta lege a fost adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu respectarea 

prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1), din Constitutia Romaniei, republicata.
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