Parlamentul României
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti,13.12.2001
Nr.24/534

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante

În urma examinării proiectului de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea
seminţelor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, în şedinţele din zilele de 11decembrie şi 13 decembrie 2001, Comisia
propune supunerea acestuia Plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente :
Nr.
crt.

Text iniţial

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

0

1

2

3

1.

Lege privind producerea, prelucrarea, Titlul legii se modifică şi va avea următorul Pentru a cuprinde orice
material de reproducere.
controlul şi certificarea calităţii, cuprins:
comercializarea seminţelor, precum şi "Lege privind producerea, prelucrarea,
înregistrarea soiurilor de plante.
controlul
şi
certificarea
calităţii,
comercializarea seminţelor şi materialului
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de
plante."
Deputat Ilie Neacşu - PRM

0

2.

1

Art.1. - (1) Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor asigură cadrul
organizatoric şi respectarea prevederilor
legale privind producerea în vederea
comercializării, prelucrarea, controlul şi
certificarea calităţii şi comercializarea
seminţelor, precum şi înregistrarea
soiurilor de plante.
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3

Deputat Ionel Adrian - PSD
Alin.1 al art.1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.1. - (1) Ministerul Agriculturii, Pentru exprimare mai clară şi
Alimentaţiei şi Pădurilor asigură cadrul pentru corelare cu modificarea
organizatoric şi respectarea prevederilor din titlul legii.
legale privind producerea, prelucrarea,
controlul şi certificarea calităţii în vederea
comercializării seminţelor şi materialului
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de
plante."
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Ionel Adrian - PSD
După alin.2 al art.1 se introduce un alineat
nou, alin.3, cu următorul cuprins:
"Art.1 - (3) În cuprinsul prezentei legi Pentru definirea termenilor
termenul sămânţă cuprinde şi materialul utilizaţi în proiectul de lege.
săditor, iar termenul plante cuprinde
plante agricole şi horticole."

3.

Deputat Alexandru Pereş - PD
Deputat Stefan Popescu Bejat - PD
Deputat Mircea Toader - PD
4.

Art.4. - (1) Producerea în vederea
comercializării,
prelucrarea
şi/sau
comercializarea seminţelor se realizează
de către agenţi economici - persoane
fizice sau juridice - înregistraţi în acest

Alin. (1) al art. 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.4. - (1) Producerea în vederea Pentru exprimare gramaticală
comercializării,
prelucrarea
şi/sau corectă.
comercializarea seminţelor se realizează de
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scop şi care au primit autorizaţie
eliberată de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei
şi
Pădurilor,
prin
autorităţile teritoriale de control şi
certificare a seminţelor prevăzute la
art.20.
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către agenţi economici - persoane fizice sau
juridice - înregistraţi în acest scop şi care au
primit autorizaţie eliberată de Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin
autorităţile teritoriale de control şi certificare
a seminţelor, prevăzute la art.20."
Deputat Ilie Neacşu -PRM

5.

6.

7.

Art.5. - Agenţii economici înregistraţi
pentru producerea, prelucrarea şi/sau
comercializarea
seminţelor,
au
următoarele obligaţii:

Art.8. - Amelioratorii sau menţinătorii
de soiuri au obligaţia să pună la
dispoziţia
agenţilor
economici
înregistraţi, care multiplică aceste soiuri
tehnologiile specifice de producere a
seminţelor pe bază de contract, în
condiţiile legii.

Preambulul art. 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.5. - Agenţii economici înregistraţi Pentru exprimare gramaticală
pentru producerea, prelucrarea şi/sau corectă.
comercializarea seminţelor au următoarele
obligaţii:"
Deputat Ilie Neacşu -PRM
Art.9 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.8. - Amelioratorii sau menţinătorii de Pentru exprimare gramaticală
soiuri au obligaţia să pună la dispoziţia corectă.
agenţilor economici înregistraţi, care
multiplică aceste soiuri, tehnologiile
specifice de producere a seminţelor pe bază
de contract, în condiţiile legii."

Deputat Ilie Neacşu -PRM
Art.9. - Producerea seminţelor din Art.9 se modifică şi va avea următorul
categoriile biologice sămânţa de cuprins:
Prebază şi sămânţa de Bază revine
"Art.9 - Producerea seminţelor din Pentru o exprimare tehnică
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persoanelor
fizice
sau
juridice,
specificate ca menţinător în Registrul
soiurilor de plante înregistrate, denumit
în continuare Registrul soiurilor, şi
publicate în Catalogul oficial al soiurilor
şi hibrizilor de plante de cultură din
România, pentru anul respectiv,
denumit în continuare Catalogul oficial.

8.

9.

Art.11.
Agenţii
economici
înregistraţi
pentru
producerea,
prelucrarea
şi/sau
comercializarea
seminţelor, au obligaţia de a le depozita,
manipula, trata şi transporta pe loturi, pe
soiuri şi pe categorii biologice în
ambalaje corespunzătoare, conform
normelor în vigoare.

Art.12. - Regulile şi Normele tehnice
privind
producerea
în
vederea
comercializării, prelucrarea, controlul şi
certificarea calităţii şi comercializarea
seminţelor, precum şi procedura de
înregistrare,
de
supraveghere,
monitorizare şi acreditare a activităţilor
furnizorilor se aprobă prin ordin al
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categoriile biologice Prebază şi Bază revine corectă.
persoanelor fizice sau juridice, specificate ca
menţinător în Registrul soiurilor de plante
înregistrate, denumit în continuare Registrul
soiurilor, şi publicate în Catalogul oficial al
soiurilor şi hibrizilor de plante de cultură din
România, pentru anul respectiv, denumit în
continuare Catalogul oficial."
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Ionel Adrian - PSD
Art.11 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
" Art.11. - Agenţii economici înregistraţi Pentru exprimare gramaticală
pentru producerea, prelucrarea şi/sau corectă.
comercializarea seminţelor au obligaţia de a
le depozita, manipula, trata şi transporta pe
loturi, pe soiuri şi pe categorii biologice în
ambalaje
corespunzătoare,
conform
normelor în vigoare."
Deputat Ilie Neacşu -PRM
Art.12 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.12. - Regulile şi Normele tehnice Pentru corelare cu prevederile
privind
producerea
în
vederea din textul legii.
comercializării, prelucrarea, controlul şi
certificarea calităţii şi/sau comercializarea
seminţelor, precum şi procedura de
înregistrare, de supraveghere, monitorizare
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ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor, cu respectarea prevederilor
prezentei legi şi a reglementărilor
organismelor internaţionale la care
România este parte.

10.

11.

Art.13.
(1)
Seminţele
se
comercializează ambalate în ambalaje
specifice, etichetate, iar menţiunile
înscrise pe etichetă trebuie să reflecte şi
să ateste identitatea şi calitatea acestora,
inclusiv a stării fitosanitare potrivit
normelor în vigoare.
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şi acreditare a activităţilor furnizorilor se
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor, cu respectarea
prevederilor
prezentei
legi
şi
a
reglementărilor organismelor internaţionale
la care România este parte."
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Ionel Adrian - PSD
Alin.1 al art.13, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
o
exprimare
"Art.13.
(1)
Seminţele
se Pentru
comercializează în ambalaje, etichetate, iar gramaticală corectă.
menţiunile înscrise pe etichetă trebuie să
reflecte şi să ateste identitatea şi calitatea
acestora, inclusiv a stării fitosanitare, potrivit
normelor în vigoare."
Deputat Ilie Neacşu - PRM
După alin.3 al art.14 se introduce un alineat
nou, alin.4, cu următorul cuprins:
"Art.14. - (4) În cazul speciilor şi
soiurilor care nu sunt înregistrate,
conform alin.(1), pot fi introduse în ţară şi
expediate în străinătate cu avizul
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor următoarele:
a) seminţe destinate pentru scopuri
ştiinţifice sau de selecţie;
b) seminţele destinate testării în vederea

Simpla depunere a unei cereri
de înscriere nu constituie o
dovadă că soiul poate fi
cultivat în România.
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înregistrării;
c) seminţe pentru loturi demonstrative şi
expoziţii."

12.

13.

Art.21. - (1) Inspecţia Naţională
pentru
Calitatea
Seminţelor
are
următoarele atribuţii:
g) acreditează persoanele fizice şi
juridice care întrunesc condiţiile
stabilite de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru a
efectua controale, a ridica probe şi teste
de calitate a seminţelor, a emite
documente şi a efectua alte activităţi
specifice, sub supravegherea sa;

Deputat Ilie Neacşu: PRM
Deputat Mihai Nicolescu: PSD
Lit.g a alin (1), art.21, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.21. - (1)
g) acreditează persoanele fizice sau Pentru o exprimare tehnică
juridice care întrunesc condiţiile stabilite de corectă.
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor pentru a efectua inspecţii în
câmp, a ridica probe şi a analiza calitatea
seminţelor, a emite documente şi a efectua
alte activităţi specifice sub supravegherea
sa."
Deputat Alexandru Pereş - PD
Deputat Ştefan Popescu Bejat - PD
Deputat Mircea Toader - PD
După lit.g din alin.1 al art.21, se introduce o
literă nouă, lit.h), cu următorul cuprins:
Art.21. - (1)
"h) poate retrage acreditarea, a anula Pentru a întări răspunderea
documentele emise sau măsurile luate de persoanelor acreditate să
către persoanele acreditate, dacă se efectueze inspecţii în câmp.
constată că au fost încălcate obligaţiile ce
îi revin potrivit normelor de acreditare şi
a contractului de acreditare;"
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Deputat Alexandru Pereş - PD
Deputat Ştefan Popescu Bejat - PD
Deputat Mircea Toader - PD
14. Art.21. - (1)
Lit.h) din alin.(1) al art.21 devine lit.i):
Prin renumerotare.
h) asigură instruirea şi atestarea "Art.21. - (1)
personalului de specialitate pentru i) asigură instruirea şi atestarea personalului
activităţile specifice.
de specialitate pentru activităţile specifice."
15.

Art.39. - (1) Pentru efectuarea
lucrărilor de examinare tehnică a
soiurilor, solicitantul sau posesorul
certificatului de înregistrare vor plăti, o
dată cu 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,
alimentaţiei şi pădurilor.
Pentru
menţinerea soiurilor în Catalogul
oficial, menţinatorii vor plăti anual,
înaintea editării acestuia, sumele
prevăzute în tarifele stabilite prin ordin
al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor.
16. Art.48. - Constituie contravenţii la
normele
privind
producerea,
prelucrarea, controlul calităţii şi
comercializarea seminţelor următoarele

Alin.1 al art.39 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.39. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor Tarifele pentru menţinerea
de examinare tehnică a soiurilor, solicitantul soiurilor în Catalogul Oficial
sau posesorul certificatului de înregistrare va se plătesc anual la OSIM.
plăti, o dată cu 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, alimentaţiei
şi pădurilor."
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Deputat Ionel Adrian - PSD
Lit. c) şi d) au fost transferate la infracţiuni,
iar art.48 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.48. - Constituie contravenţii la Prin renumerotare.
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fapte:
a)
comercializarea
de
seminţe
necertificate sau din loturi provenite de
la agenţi economici neînregistraţi
conform prevederilor prezentei legi;
b) producerea, prelucrarea şi/sau
comercializarea de seminţe fără
autorizaţia eliberată de Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
prin autorităţile teritoriale de control şi
certificare a seminţelor, cu excepţia
celor prevăzute la art.24 alin.(3);
c) introducerea în ţară de seminţe fără
avizul autorităţii de specialitate a
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor sau neconforme cu
reglementările în vigoare;
d) comercializarea de seminţe din
import, neavizate de autoritatea de
specialitate a Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, sau care nu
respecta prevederile art.18;
e)
neasigurarea
măsurilor
corespunzătoare menţinerii calităţii şi
identităţii la recoltarea, prelucrarea sau
condiţionarea seminţelor;
f) depozitarea şi transportul seminţelor
fără documente care să ateste calitatea şi
identitatea
acestora,
precum
şi
neasigurarea măsurilor de protecţie a

2

3

normele privind producerea, prelucrarea, Gravitatea faptelor prevăzute
controlul calităţii şi comercializarea la lit. c) şi d) a necesitat
introducerea lor la infracţiuni.
seminţelor următoarele fapte:
a) comercializarea de seminţe necertificate
sau din loturi provenite de la agenţi
economici
neînregistraţi
conform
prevederilor prezentei legi;
b)
producerea,
prelucrarea
şi/sau
comercializarea de seminţe fără autorizaţia
eliberată
de
Ministerul
Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor prin autorităţile
teritoriale de control şi certificare a
seminţelor, cu excepţia celor prevăzute la
art.24 alin.(3);
c) neasigurarea măsurilor corespunzătoare
menţinerii calităţii şi identităţii la recoltarea,
prelucrarea sau condiţionarea seminţelor;
d) depozitarea şi transportul seminţelor fără
documente care să ateste calitatea şi
identitatea acestora, precum şi neasigurarea
măsurilor de protecţie a calităţii şi
autenticităţii lor;
e) lipsa registrului de intrări şi ieşiri prevăzut
la art.5 lit.b), ţinerea necorespunzătoare a
evidenţei producerii, intrărilor, ieşirilor şi
stocurilor de seminţe;
f) refuzul de a prezenta documentele privind
calitatea seminţelor, precum şi a evidenţelor
prevăzute la lit.e), la cererea autorităţilor de
control
împuternicite
de
Ministerul
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calităţii şi autenticităţii lor;
g) lipsa registrului de intrări şi ieşiri
prevăzut la art.5 lit.b), ţinerea
necorespunzătoare
a
evidenţei
producerii, intrărilor, ieşirilor şi
stocurilor de seminţe;
h) refuzul de a prezenta documentele
privind calitatea seminţelor, precum şi a
evidenţelor prevăzute la lit.g), la cererea
autorităţilor de control împuternicite de
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor;
i) înscrierea unor date eronate în
documentele de atestare a calităţii
seminţelor;
j) comercializarea de seminţe fără
documente care să ateste calitatea şi
starea fitosanitară corespunzătoare
pentru însămânţare;
k) comercializarea de seminţe care nu
corespund normelor în vigoare.
17.
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Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
g) înscrierea unor date eronate în
documentele de atestare a calităţii
seminţelor;
h) comercializarea de seminţe fără
documente care să ateste calitatea şi starea
fitosanitară
corespunzătoare
pentru
însămânţare;
i)
comercializarea de seminţe care nu
corespund normelor în vigoare.
Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Ionel Adrian - PSD

După art.48 se introduce un articol nou,
art.49, cu următorul cuprins:
"Art.49. - Constituie infracţiuni la Gravitatea faptelor prevăzute
normele privind producerea, prelucrarea, la aceste litere a necesitat
controlul calităţii şi comercializarea introducerea lor la infracţiuni.
seminţelor şi se sancţionează cu închisoare
de la 3 luni la 4 ani, următoarele fapte:
a) introducerea în ţară de seminţe fără
avizul de specialitate al Ministerului
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Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau
neconforme cu reglementările în vigoare;
b) comercializarea de seminţe din
import, neavizate de autoritatea de
specialitate a Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, sau fără
respectarea prevederilor art.18;
c) înscrierea cu intenţie a unor date
eronate în documentele de atestare a
calităţii seminţelor."
18.

Art.49. - Contravenţiile prevăzute la
art.48 din prezenta lege se sancţionează
cu amendă aplicată persoanelor fizice
sau, după caz, juridice, după cum
urmează:
a) cele de la lit.f), h), i) cu amendă de
la 1.700.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la lit.g), j), e) cu amendă de
la 5.000.000 lei la 8.500.000 lei;
c) cele de la lit.a), b), k) cu amendă de
la 8.500.000 lei la 17.000.000 lei;
d) cele de la lit.c), d), cu amendă de
la 17.000.000 lei la 28.000.000 lei.

Deputat Ilie Neacşu - PRM
Art.49 devine alin.(1) al art.50, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Contravenţiile prevăzute la
art.48 din prezenta lege se sancţionează cu
amendă aplicată persoanelor fizice sau, după
caz, juridice, după cum urmează:
a) cea de la lit.d) cu amendă de la
3.400.000 lei la 10.000.000 lei;
b) cele de la lit. c), e), h) cu amendă de la
10.000.000 lei la 17.000.000 lei;
c) cele de la lit.a), b) şi i) cu amendă de la
17.000.000 lei la 34.000.000 lei;
d) cele de la lit. f), g) cu amendă de la
34.000.000 lei la 56.000.000 lei.

Prin renumerotare.
Pentru întărirea măsurilor
împotriva celor care nu
respectă prevederile legale.

Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Octavian Sadici - PRM
Deputat Ionel Adrian - PSD
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19.

20.

Art.50.
(1)
Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute la art.49 se face de către
persoanele împuternicite de Inspecţia
Naţională pentru Calitatea Seminţelor.
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor poate împuternici şi alte
persoane care să constate contravenţiile
şi să aplice sancţiuni.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art.48
le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor.
(3) Personalul instituţiilor publice ale
administraţiei centrale şi locale vor
sprijini
autorităţile
Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
cu privire la cazurile de încălcare a
prevederilor prezentei legi.
21. Art.51. - Prevederile prezentei legi se
aplică şi soiurilor care sunt înscrise în
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După alin.(1) al art.50 se introduce un alin.
nou, alin.(2), cu următorul cuprins:
"Art.50. - (2) Valoarea amenzilor va fi Pentru a lăsa la latitudinea
actualizarea
actualizată prin hotărâre a Guvernului, în Guvernului
amenzilor.
funcţie de rata inflaţiei."
Deputat Ionel Adrian - PSD
Deputat Ilie Neacşu - PRM
Deputat Mihai Nicolescu - PSD
Art.50 devine art.51
" Art.51. - (1) Constatarea contravenţiilor şi Prin renumerotare.
aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.50 se
face de către persoanele împuternicite de
Inspecţia Naţională pentru Calitatea
Seminţelor.
Ministerul
Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor poate împuternici şi
alte persoane care să constate contravenţiile
şi să aplice sancţiuni.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art.48 le
sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor.
(3) Personalul instituţiilor publice ale
administraţiei centrale şi locale vor sprijini
autorităţile
Ministerului
Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor cu privire la
cazurile de încălcare a prevederilor prezentei
legi."
Art.51 devine art.52
" Art.52. - Prevederile prezentei legi se Prin renumerotare.
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Registrul soiurilor şi respectiv în
Catalogul oficial la data intrării în
vigoare a prezentei legi. Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
va lua măsuri ca, pentru toate soiurile
înscrise în Registrul soiurilor şi în
Catalogul oficial până la data intrării în
vigoare a prezentei legi să emită
certificate de înregistrare a soiurilor şi
să stabilească dreptul de menţinător
institutelor,
staţiunilor
agricole,
instituţiilor de învăţământ superior şi
altor amelioratori sau agenţi economici,
la solicitarea acestora.
22. Art.52. - Autorizaţiile de producere,
prelucrare şi/sau comercializare şi
documentele de calitate a seminţelor
eliberate în baza dispoziţiilor Legii
nr.75/1995
privind
producerea,
controlul calităţii, comercializarea şi
folosirea seminţelor şi materialului
săditor, precum şi înregistrarea soiurilor
de plante agricole, republicată, rămân în
vigoare până la expirarea termenului de
valabilitate menţionat în cuprinsul
acestora, iar autorizaţiile vor fi vizate
anual de către autoritatea emitentă.
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aplică şi soiurilor care sunt înscrise în
Registrul soiurilor şi respectiv în Catalogul
oficial la data intrării în vigoare a prezentei
legi. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor va lua măsuri ca, pentru toate
soiurile înscrise în Registrul soiurilor şi în
Catalogul oficial până la data intrării în
vigoare a prezentei legi să emită certificate
de înregistrare a soiurilor şi să stabilească
dreptul de menţinător institutelor, staţiunilor
agricole, instituţiilor de învăţământ superior
şi altor amelioratori sau agenţi economici, la
solicitarea acestora."

Art.52 devine art.53
" Art.53. - Autorizaţiile de producere, Prin renumerotare.
prelucrare
şi/sau
comercializare
şi
documentele de calitate a seminţelor
eliberate în baza dispoziţiilor Legii
nr.75/1995 privind producerea, controlul
calităţii, comercializarea şi folosirea
seminţelor şi materialului săditor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante agricole,
republicată, roămân în vigoare până la
expirarea
termenului
de
valabilitate
menţionat în cuprinsul acestora, iar
autorizaţiile vor fi vizate anual de către
autoritatea emitentă."
23. Art.53. - Pe data intrării în vigoare a Art.53 devine art.54
prezentei legi se abrogă, cu excepţia " Art.54. - Pe data intrării în vigoare a Prin renumerotare.
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prevederii de la art.28 alin.(1), teza
întâi,
Legea nr.75/1995 privind
producerea,
controlul
calităţii,
comercializarea şi folosirea seminţelor
şi materialului săditor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante agricole,
republicată în Monitorul Oficial al
României Partea I nr.362 din 17
decembrie 1997, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.
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prezentei legi se abrogă, cu excepţia
prevederii de la art.28 alin.(1), teza întâi,
Legea nr.75/1995 privind producerea,
controlul calităţii, comercializarea şi
folosirea seminţelor şi materialului săditor,
precum şi înregistrarea soiurilor de plante
agricole, republicată în Monitorul Oficial al
României Partea I nr.362 din 17 decembrie
1997, cu modificările ulterioare, precum şi
orice alte dispoziţii contrare."

În cursul dezbaterilor următoarele amendamente au fost respinse:
Nr.
crt.

Text iniţial

0

1

2

3

1.

Art.13.
(1)
Seminţele
se
comercializează ambalate în ambalaje
specifice, etichetate, iar menţiunile
înscrise pe etichetă trebuie să reflecte şi
să ateste identitatea şi calitatea acestora,
inclusiv a stării fitosanitare potrivit
normelor în vigoare.
(2) În cazul unor soiuri modificate
genetic toate etichetele sau documentele
însoţitoare vor indica clar soiul a fost
modificat genetic.

Alin.1 al art.13 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
" Art.13. - (1) Seminţele se comercializează
ambalate în ambalaje specifice, etichetate.
Ambalajele trebuie să asigure menţinerea
calităţii seminţelor, să nu permită
desfacerea sau schimbarea seminţelor
fără deteriorarea ambalajelor."

1. Un rol principal al
ambalajului
îl
constituie
menţinerea calităţii produsului
ambalat, iar vânzătorul trebuie
să-şi asume responsabilitatea
privind ambalajul.
2. Text superfluu.

Amendamentul propus şi autorul acestuia

Motivare

Deputat: Kelemen Attila - UDMR
Deputat: Kovacs Zoltan - UDMR
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(3) Seminţele brute a căror identitate
este atestată se pot comercializa, în
vederea prelucrării.
2.

3.

După alin.1 se introduce un alineat nou, alin.
2, cu următorul cuprins:
" Art.13. - (2) Menţiunile înscrise pe
etichetă trebuie să reflecte şi să ateste
identitatea,
calitatea
şi
cantitatea
acestora, starea fitosanitară potrivit
normelor în vigoare, inclusiv termenul de
valabilitate al calităţii."

Art.21. - (1) Inspecţia Naţională pentru
Calitatea Seminţelor are următoarele
atribuţii:
d) elaborează reguli, norme şi
instrucţiuni de producere, control,
certificare şi comercializare, potrivit
reglementărilor
internaţionale
în
domeniul seminţelor la care România
este parte, înregistrează solicitările
anuale de multiplicare a seminţelor şi
urmăreşte aplicarea acestora;

1. Menţionarea, pe ambalaj, a
termenului de valabilitate se
impune pentru a preveni
comercializarea unor seminţe
care nu se află la parametrii de
calitate
garantate
de
producător.
2. Text supefluu.

Deputat: Kelemen Attila - UDMR
Deputat: Kovacs Zoltan - UDMR
Lit.d) a alin.1 art.21 se modifică şi va avea 1. Pentru clarificare.
următorul cuprins:
2. Prevederi cuprinse în art.2.
"Art.21. - (1) Inspecţia Naţională pentru
Calitatea Seminţelor are următoarele
atribuţii:
d) elaborează reguli, norme şi instrucţiuni de
înregistrare, de producere,
control,
certificare, acreditare şi comercializare,
potrivit reglementărilor internaţionale în
domeniul seminţelor la care România este
parte, înscrie solicitările anuale de
multiplicare a seminţelor şi urmăreşte
aplicarea acestora;"
Deputat: Alexandru Pereş - PD
Deputat: Mircea Nicu Toader - PD
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Art.36. - Radierea unui soi din
Catalogul oficial se face prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor, în cazurile în care:
a) se dovedeşte necorespunzător din
punct de vedere al distinctivităţii,
uniformităţii şi stabilităţii, caracteristici
pe baza cărora a fost făcută înregistrarea
sa în Registrul soiurilor şi publicat în
Catalogul oficial;
b) au apărut caracteristici noi care ar fi
împiedicat înregistrarea sa, necunoscute
la data când s-a făcut aceasta;
c) la cererea amelioratorului, 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;
d) nu mai există un menţinător al
soiului înregistrat;
e) se dovedeşte că acelaşi soi este
înregistrat sub alt nume;

2

Deputat: Ştefan Popescu Bejat - PD
Art.36 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
" Art.36. - Radierea unui soi din Catalogul
oficial se face la propunerea Institutului
De Stat pentru Testarea şi Înregistrarea
Soiurilor prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în
cazurile în care:
a) se dovedeşte necorespunzător din punct
de vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi
stabilităţii, caracteristici pe baza cărora a fost
făcută înregistrarea sa în Registrul soiurilor
şi publicat în Catalogul oficial;
b) au apărut caracteristici noi care ar fi
împiedicat înregistrarea sa, necunoscute la
data când s-a făcut aceasta;
c)
la
cererea
amelioratorului,
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;
d) nu mai există un menţinător al soiului
înregistrat;

3

1. Institutul de Stat pentru
Testarea
şi
Înregistrarea
Soiurilor funcţionează ca şi
organ de specialitate în
subordinea
Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor.
2. Se subînţelege că Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor radiază un soi la
propunerea unei instituţii de
specialitate.
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f) titularul certificatului de înregistrare
a soiului nu achită tarifele pentru
verificarea soiului pe durata cât acesta
este înregistrat în Registrul soiurilor;
g) după 10 ani de la înregistrarea
soiului nu se mai solicită, sau nu se mai
aprobă reînscrierea.

5.

Art.49. - Contravenţiile prevăzute la
art.48 din prezenta lege se sancţionează
cu amendă aplicată persoanelor fizice
sau, după caz, juridice, după cum
urmează:
a) cele de la lit.f), h), i) cu amendă de
la 1.700.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la lit.g), j), e) cu amendă de
la 5.000.000 lei la 8.500.000 lei;
c) cele de la lit.a), b), k) cu amendă de
la 8.500.000 lei la 17.000.000 lei;
d) cele de la lit.c), d), cu amendă de
la 17.000.000 lei la 28.000.000 lei.
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e) se dovedeşte că acelaşi soi este
înregistrat sub alt nume;
f) titularul certificatului de înregistrare a
soiului nu achită tarifele pentru verificarea
soiului pe durata cât acesta este înregistrat în
Registrul soiurilor;
g) după 10 ani de la înregistrarea soiului nu
se mai solicită, sau nu se mai aprobă
reînscrierea."
Deputat: Kelemen Attila - UDMR
Deputat: Kovacs Toltan - UDMR
Art.49 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.49. - (1) Contravenţiile prevăzute la
art.48 din prezenta lege se sancţionează cu
amendă aplicată persoanelor fizice sau, după
caz, juridice, după cum urmează:
a) cele de la lit.f), h), i) cu amendă de la
1.700.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la lit.g), j), e) cu amendă de la
5.000.000 lei la 8.500.000 lei;
c) cele de la lit.a), b), k) cu amendă de la
8.500.000 lei la 17.000.000 lei;
d) cele de la lit.c), d), cu amendă de la
17.000.000 lei la 28.000.000 lei.
(2) Sumele obţinute din amenzi vor fi
vărsate în contul Inspecţiei Naţionale
pentru Calitatea Seminţelor şi vor fi
folosite conform art.20 alin.3."

1. Modificarea se impune
pentru clarificarea folosirii
surselor de lichiditate astfel
formate.
2. Legea finanţelor publice
clarifică folosirea acestor
surse.
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Deputat: Kelemen Attila - UDMR
Deputat: Kovacs Toltan - UDMR

Preşedinte,
Ilie NEACŞU

Secretar,
Victor NEAGU

Întocmit: Experti parlamentari
Aneta Barbu
AntonPăştinaru
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