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Către 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, 
precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, trimis comisiei pentru examinare în fond, cu adresa nr. 89 
din 18 aprilie 1997. 

  La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil cu recomandări nr. 
432/XXXVI/11 din 22.04.1997 înaintat de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
    Gheorghe Cristea       Secretar, 
         I.Neacşu 



 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU  AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII 

SPECIFICE 

         Bucureşti,  22.04.1997 
TEHNORED: d.m.c. 09.05.200012:51 

 
 

                  Nr.  1008/ XXXVI/4 

                                                                     RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii No. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, 

precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole  
În urma examinării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi 

materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor  de plante agricole, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi aprobare cu următoarele amendamente:  
Nr. 
crt. 

Articolul Textul Iniţial Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Art.I 

pct. 10 
Art. 17, alin. 3 se abrogă Inspectoratele teritoriale pentru calitatea 

seminţelor şi materialului săditor răspund de 
autenticitatea şi calitatea seminţelor şi 

materialului săditor, prin actele pe care le emit. 
(Propunere înaintată de domnul deputat Ilie 

Neacşu, P.R.M.) 

Pentru a se aduce o garanţie suplimentară 
asupra respectabilităţii Inspectoratelor 
teritoriale pentru calitatea seminţelor şi 

materialului săditor în ceea ce priveşte actele 
emise de ele. 

Adoptat cu 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
şi 2 abţineri. 

 
2. Art.I 

pct. 28 
Valoarea amenzilor va fi reactualizată prin 

hotărâre a Guvernului în funcţie de rata 
inflaţiei. 

Valoarea amenzilor va fi actualizată prin 
hotărâre a Guvernului în funcţie de rata 

inflaţiei. 
(Propunere efectuată de domnul deputat  Gh. 

Oană - P.D.S.R.) 

Utilizarea unui termen consacrat pentru o 
astfel de formulare. 

Adoptat cu unanimitate de voturi. 

  
În cursul dezbaterilor din Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 

Nr. 
crt. 

Articolul Textul iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 



 
0. 1. 2. 3. 4. 
1. Art.I 

pct. 1 
Art. 2 se completează cu o nouă literă, d1, cu 

următorul cuprins: 
,,Publică anual sau periodic, după caz, pe baza 
studiilor şi propunerilor organelor abilitate de 
minister “Lista soiurilor şi hibrizilor de plante 

agricole recomandate a se utiliza de către 
producătorii agricoli din România” în funcţie 

de performanţele acestora şi gradul lor de 
adaptabilitate la condiţiile specifice diferitelor 

zone  

Propune eliminarea întregului punct 1. 
(Propunere efectuată de domnul deputat  Al. 

Lăpuşan - P.D.S.R.) 

O lege trebuie să menţioneze precis şi nu să 
recomande lista soiurilor şi hibrizilor de 

plante agricole utilizate în România. 
Completarea efectuată urmăreşte 

armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a 
Comunităţii Europene în domeniu. 

 

  agricole.”   
2. Art.I 

pct. 3 
La art.5 alin.1 după litera d) se introduce o 

nouă literă, e) cu următorul cuprins: 
,,e) Să asigure folosirea metodelor de 

înmulţire adecvate, autocontrolul calităţii şi să 
garanteze beneficiarilor cantitatea, calitatea şi 
perioada de valabilitate a produselor livrate, 

prin autoreglarea activităţii specifice.” 

Propune eliminarea întregului punct 3. 
(Propunere înaintată de domnul deputat  Al. 

Lăpuşan - P.D.S.R.) 

Având în vederea art. 5 lit. a) şi art. 40 lit.e) 
din vechea lege nu se justifică introducerea 

unei noi litere e) cu acest conţinut. 
O prevedere suplimentară prin care s-a 

urmărit stabilirea unui mod organizat de 
autocontrol a calităţii de către producător. 

3. Art.I 
pct.6 

Art.5 alin1, partea introductivă va avea 
următorul cuprins: 

,,Sunt admise la import seminţele şi materialul 
săditor din soiurile înscrise în registrul de stat 
şi în lista oficială, precum şi soiurile din 

speciile agricole înregistrate în cataloagele 
Comunităţii  

Propune eliminarea întregului pct. 6 
(Propunere înaintată de domnul deputat 

Valeriu Tabără - P.U.N.R.) 

Propunere efectuată datorită 
implicaţiilor negative asupra producătorilor 
agricoli români şi a riscului pentru aceştia. 

__________________________ 
Completare efectuată pentru a permite 
armonizarea cu legislaţia Comunităţii 

Europene în domeniu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

0. 1. 2. 3. 4. 
     
  Europene sau în catalogul unui stat membru al 

Uniunii Europene. De asemenea se pot 
importa:” 

  

 
     P R E Ş E D I N T E, 



        Gheorghe Cristea       Secretar, 
              I.Neacşu 


