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RAPORT   
asupra   Proiectului de Lege 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 
 (PLx. 179/2020) 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere pe fond,  cu proiectul  
de Lege 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, transmis 
cu adresa nr. PLx.  179 din 29 aprilie  2020, și înregistrat cu nr. 4c-5/147/11.05.2020.   
 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct. 1  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în 
şedinţa din 23 aprilie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, actul normativ (nr. 962/18.02.2020). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă (nr.150/05.03.2020). 

Guvernul prin punctul de vedere nr. 559/DPSG/13.04.2020, susține adoptarea 
inițiativei legislative, cu observații și propuneri. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.266/2002. Potrivit expunerii de motive, în raport cu activitatea specializată şi unică la nivel 
naţional a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, se 
impune ca acesta să devină organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, iniţiativa cuprinde şi 
propuneri de modificare şi completare pentru conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în 
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domeniul testării şi înregistrării soiurilor, în domeniul proprietăţii, precum şi punerea în acord 
cu atribuţiile Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor. 
          Potrivit prevederilor art.61 Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare  Comisia a dezbătut  proiectul de lege în ședința online din 27 
octombrie 2020. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie aliemtară și servicii specifice 
au  fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc au participat în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare în 
calitate de invitați: domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul prof. univ. dr. Valeriu Tabără, președintele  
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură au 
hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare a 
proiectului de Lege 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, cu 
amendamentele admise prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezentul raport. 
 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

 

 
 

                                

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
          Șef serviciu consilier parlamentar  Anton Păștinaru 
 

  Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea   
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Anexa 
  AMENDAMENTE ADMISE – PLx. 179/2020 

 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. 

Legea nr.266/2002 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1.  LEGE 
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 

Nemodificat  

2.  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: 

Nemodificat  

3. Art. 2.-În domeniul de 
activitate prevăzut la art. 
1, Ministerului 

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

1.La articolul 2 litera j)  
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, prin autorităţile 
oficiale desemnate - 
Inspecţia Naţională 
pentru Calitatea 
Seminţelor, denumită în 
continuare I.N.C.S., şi 
Institutul de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor -, îi revin 
următoarele atribuţii şi 
răspunderi principale: 
j) aprobă publicarea 
anuală sau periodică, 
după caz, a listei 
cuprinzând soiurile în 
Catalogul oficial al 
soiurilor de plante 
înregistrate, precum şi a 
listei ori a listelor 
cuprinzând soiurile 
recomandate a se utiliza 
de către cultivatorii din 
România sau abilitează 
publicarea acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„j) aprobă publicarea anuală a 
listei cuprinzând soiurile în 
Catalogul oficial al soiurilor de 
plante înregistrate, precum şi 
publică anual sau periodic 
lista ori listele cuprinzând 
soiurile recomandate a se 
utiliza de către cultivatorii din 
România.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„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.” 

4. Art.20.- 
 
 
(3)I.T.C.S.M.S. şi 
L.C.C.S.M.S. 
funcţionează ca 
instituţii publice cu 

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 

2.Nemodificat  
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personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, finanţate din 
venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 

Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul de stat.” 

5.  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.” 

3.Nemodificat  

6. Art. 21.- 
 
 
(2)Pentru efectuarea 
controlului, certificării, 
înregistrării, autorizării, 
supravegherii, 
monitorizării testelor de 
calitate a seminţelor şi a 
altor servicii prestate, 
solicitantul va plăti 

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 

4.Nemodificat  
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contravaloarea 
prestaţiilor odată cu 
admiterea 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. 

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.” 

7. Art.27.- 
 
 
 
(2)Soiurile din speciile 
înregistrate în Catalogul 
comun al Uniunii 
Europene sau în 
catalogul naţional al unui 
stat membru al acesteia 
se echivalează cu soiurile 
înregistrate în Catalogul 
oficial, în conformitate cu 
prevederile comunitare 
în vigoare. 

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 Comunității Europene, se 
echivalează cu soiurile 
înregistrate în Catalogul oficial, 
în conformitate cu prevederile 
comunitare în vigoare.” 

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. 

 

8. Art.29.- 
 
 
(2)Testele de 

6. La articolul 29,  alineatul 
(2)  se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Testele de distinctivitate, 

6.Nemodificat  
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distinctivitate, 
uniformitate şi stabilitate 
efectuate de o instituţie 
similară din alt stat 
membru al Uniunii 
Europene sunt oficial 
recunoscute. 

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.„ 

9. Art.30.- 
 
La înregistrarea în 
Registrul soiurilor, 
fiecare soi trebuie să fie 
individualizat printr-o 
denumire acceptată, 
care să facă posibilă 
identificarea sa, în 
conformitate cu 
procedurile Uniunii 
Europene. 

7.Articolul 30 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Art.30.- La înregistrarea în 
Registrul soiurilor, fiecare soi 
trebuie să fie individualizat 
printr-o denumire acceptată, 
care sa facă posibilă 
identificarea sa, în conformitate 
cu procedurile Uniunii 
Europene.” 

Se elimină 
Autor: 
Senator PSD Doina Silistru 

 

10. Art.31.- 
 
 
Înscrierea soiurilor 
pentru examinare se 
face pe baza unei cereri 
a amelioratorului 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 

8.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, şi a 
amelioratorului, însoţită de 
chestionarul tehnic U.P.O.V., 
C.P.V.O. sau de ghidul naţional 
şi de asigurare a cantităţilor de 

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 
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asigurare a cantităţilor 
de seminţe necesare 
examinării. 

seminţe necesare examinării.” de seminţe necesare 
examinării.” 

11. Art. 32.- 
 
 
Pentru un soi local, 
dintr-o regiune bine 
determinată, sau dacă 
amelioratorul 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.Articolul  32 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.32.- Pentru un soi local, 
dintr-o regiune bine 
determinată, sau dacă 
amelioratorul 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.” 

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.” 

  

12. Art.33.- 
 
 
 
c)la cererea 
amelioratorului, a 
reprezentantului acestuia 
sau a menţinătorului 

10. La articolul 33, litera c) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„c) la cererea 
proprietarului, a 
reprezentantului acestuia, a 
amelioratorului sau a 

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 
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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; 

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;” 

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;” 

13. Art.34.- 
 
 
 
 
c)elaborează 
metodologia privind 
protecţia noilor soiuri de 
plante; 
 
d)efectuează verificarea 
anuală a purităţii 
varietale a soiurilor 
multiplicate, dispusă de 
autoritatea oficială de 
control şi certificare; 
 

11. La articolul 34 alineatul 
(2), literele d), h) și i) se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
„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 

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)Nemodificat 
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h) este depozitarul 
Registrului soiurilor, 
editează şi publică anual 
Catalogul oficial, 
Registrul naţional al 
brevetelor pentru soiuri; 
 
i) administrează colecţiile 
de referinţă la speciile 
pentru care se 
efectuează testul de 
distinctivitate, 
conformitate, 
stabilitate (D.U.S.); 

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.);” 

 
 
 
 
h)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
i)Nemodificat 

14. Art.36.- 
 
 
(1)Pentru efectuarea 
lucrărilor de examinare 
tehnică a soiurilor, 
solicitantul va plăti, 
odată cu aprobarea 
înscrierii pentru 
examinare sau pentru 
efectuarea testelor de 
verificare pentru 
controlul menţinerii 
purităţii varietale a 

12. 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 

11.Nemodificat 
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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 odată cu 
admiterea cererii, 
conform tarifelor stabilite 
prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării 
rurale, sumele rezultate 
constituindu-se ca 
venituri proprii. 

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.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 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 

 12.Articolul 37 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
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 
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amelioratorului i se 
eliberează de către 
I.S.T.I.S. un certificat de 
înregistrare a soiului. 
................................... 
 

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

16. ANEXĂ 
Definirea termenilor 
de specialitate utilizați 
în lege 
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 
amelioratorul soiului sau 
persoana căreia 
amelioratorul i-a 
transferat acest drept 
printr-o tranzacție 
legală. 

 13. Punctul 6 din anexa 
la prezenta lege 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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