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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 255/1998 privind protec˛ia noilor soiuri de plante
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 255/1998 privind protec˛ia noilor soiuri
de plante, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 525 din 31 decembrie 1998, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 1

Obiectul protec˛iei
(1) Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de
plante apar˛in‚nd tuturor genurilor ∫i speciilor de plante,
incluz‚nd, printre altele, hibrizii Óntre genuri ∫i specii, sunt

protejate, recunoscute ∫i ap„rate pe teritoriul Rom‚niei prin
acordarea unui brevet pentru soi de c„tre Oficiul de Stat
pentru Inven˛ii ∫i M„rci, denumit Ón continuare Oficiu, Ón
condi˛iile prezentei legi.
(2) Drepturile prev„zute la alin. (1) nu vor aduce
atingere dispozi˛iilor legale referitoare la bunele moravuri ∫i
ordinea public„, ap„rarea s„n„t„˛ii ∫i vie˛ii oamenilor,
animalelor ∫i plantelor, protejarea mediului, a propriet„˛ii
industriale ori comerciale sau a concuren˛ei, a comer˛ului ∫i
a produc˛iei agricole.“
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2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 2

Defini˛ii
Œn Ón˛elesul prezentei legi, termenii ∫i expresiile de mai
jos se definesc dup„ cum urmeaz„:
a) soi — grupul de plante apar˛in‚nd unui taxon botanic
de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi:
1. definit prin expresia caracterelor rezult‚nd dintr-un
anumit genotip sau dintr-o anumit„ combina˛ie de
genotipuri;
2. distinct fa˛„ de orice alt grup de plante, prin expresia
a cel pu˛in unuia dintre caracterele prev„zute la pct. 1;
3. considerat ca o entitate cu privire la capacitatea sa
de a fi reprodus ca atare;
b) soi protejat — un soi cultivat pentru care se acord„
un brevet pentru soi de c„tre Oficiu;
c) material de Ónmul˛ire — semin˛e, plante Óntregi sau
diferite p„r˛i de plante care au capacitatea s„ reproduc„
plante Óntregi;
d) ameliorator este:
1. persoana care a creat sau a descoperit ∫i a
dezvoltat un nou soi;
2. persoana care este angajatorul persoanei prev„zute
la pct. 1 sau cea care a comandat activitatea de creare
de noi soiuri, Ón conformitate cu legea sau pe baza unui
contract care specific„ faptul c„ dreptul amelioratorului
apar˛ine primului;
3. succesorul Ón drepturi al persoanei prev„zute la
pct. 1 sau 2, dup„ caz;
e) solicitant — persoana care a Ónregistrat o cerere de
brevet pentru soi la Oficiu;
f) titular de brevet pentru soi — persoana care de˛ine
brevetul pentru soi sau succesorul s„u Ón drepturi;
g) teste de cre∫tere — experien˛ele organizate Ón
vegeta˛ie pentru determinarea distinctivit„˛ii, uniformit„˛ii ∫i
stabilit„˛ii;
h) Conven˛ie — Conven˛ia interna˛ional„ pentru protec˛ia
noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuit„ la
Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 ∫i la
19 martie 1991, la care Rom‚nia a aderat prin Legea
nr. 186/2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 547 din 6 noiembrie 2000;
i) Oficiul comunitar — Oficiul comunitar pentru protec˛ia
soiurilor de plante;
j) Buletinul Oficial — Buletinul Oficial de Proprietate
Industrial„ — Sec˛iunea noile soiuri de plante;
k) autoritatea na˛ional„ — autoritatea responsabil„ cu
efectuarea testelor de cre∫tere.“
3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 3

Tratamentul na˛ional
De dispozi˛iile prezentei legi beneficiaz„ ∫i persoanele
fizice sau juridice str„ine cu domiciliul, respectiv cu sediul
Ón afara teritoriului Rom‚niei, Ón condi˛iile Conven˛iei

prev„zute la art. 2 lit. h) ∫i ale altor conven˛ii la care
Rom‚nia este parte.“
4. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 4

Reprezentare
(1) Persoanele fizice ∫i juridice care solicit„ protec˛ia
pentru un nou soi pot fi reprezentate Ón procedurile Ón fa˛a
Oficiului de c„tre un reprezentant autorizat, Ón condi˛iile ∫i
la termenele prev„zute de regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
(2) Pentru persoanele fizice sau juridice care nu au
domiciliul sau sediul pe teritoriul Rom‚niei reprezentarea
este obligatorie.“
5. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 5

Condi˛ii pentru acordarea protec˛iei
(1) Oficiul acord„ protec˛ie pentru un nou soi de plant„
∫i elibereaz„ brevetul pentru soi dac„ acesta este:
a) nou;
b) distinct;
c) uniform;
d) stabil.
(2) Soiul trebuie s„ poarte o denumire, potrivit
prevederilor art. 15.“
6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urm„torul cuprins:
î(1) Soiul este nou dac„ la data Ónregistr„rii cererii de
brevet pentru soi sau la data invoc„rii priorit„˛ii, materialul
de Ónmul˛ire ori recoltat nu a fost v‚ndut, sau nici nu a
fost pus printr-un alt mod la dispozi˛ia ter˛ilor, de c„tre
ameliorator sau cu acordul acestuia, Ón scopul exploat„rii
comerciale a noului soi:
a) pe teritoriul Rom‚niei, cu un an Ónaintea Ónregistr„rii
cererii de brevet pentru soi;
b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 4 ani de la
Ónregistrarea cererii de brevet pentru soi, iar pentru pomi ∫i
vi˛a-de-vie, cu mai mult de 6 ani.“
7. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 7

Distinctivitatea
(1) Soiul este distinct dac„ se deosebe∫te clar, prin
unul sau mai multe caractere relevante care rezult„
dintr-un anumit genotip sau dintr-o combina˛ie de
genotipuri, fa˛„ de orice alt soi a c„rui existen˛„ este
notoriu cunoscut„ la data depunerii cererii de brevet pentru
soi la Oficiu sau, dup„ caz, la data de prioritate invocat„.
(2) Distinctivitatea unui soi este definit„ prin caractere
care pot fi recunoscute, descrise ∫i identificate precis.
(3) Soiurile considerate notoriu cunoscute sunt cele:
a) protejate Ón Rom‚nia ∫i Ónregistrate Ón Registrul
soiurilor protejate sau Ón alte state p„r˛i contractante la
Conven˛ie;
b) Ónregistrate Ón catalogul oficial al soiurilor comercializate
Ón Rom‚nia sau Ón registre ∫i cataloage similare din alte
state p„r˛i contractante la Conven˛ie;
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c) pentru care exist„ o cerere Ónregistrat„ pentru
protec˛ia soiului sau pentru Ónscrierea lui Óntr-un registru de
soiuri din Rom‚nia, cu condi˛ia ca cererea s„ conduc„ la
acordarea protec˛iei sau la Ónregistrarea soiului;
d) pentru care exist„ o cerere Ónregistrat„ Ón str„in„tate
pentru acordarea protec˛iei sau pentru Ónregistrarea soiului,
cu condi˛ia ca cererea s„ conduc„ la acordarea protec˛iei
sau la Ónregistrare;
e) oferite spre v‚nzare sau v‚ndute pe teritoriul
Rom‚niei ori al altor state.“
8. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 8

Uniformitate
Soiul este uniform dac„, supuse varia˛iilor previzibile pe
parcursul ciclului de Ónmul˛ire, plantele r„m‚n suficient de
uniforme Ón caracterele relevante, inclusiv cele folosite Ón
examinarea distinctivit„˛ii soiului, precum ∫i Ón alte
caractere folosite pentru descrierea soiului.“
9. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 10

Dreptul la brevetul pentru soi
(1) Dreptul la brevetul pentru soi apar˛ine amelioratorului
∫i poate fi transmis prin cesiune.
(2) Dac„ mai mul˛i amelioratori au creat sau au
descoperit ∫i au dezvoltat Ón comun un nou soi, dreptul la
brevetul pentru soi apar˛ine Ón comun acestora.
(3) Dispozi˛iile alin. (2) se aplic„ ∫i Ón cazul Ón care
dou„ sau mai multe persoane au descoperit soiul ∫i alt„
persoan„ sau alte persoane l-au dezvoltat.
(4) Dreptul la brevetul pentru soi poate, de asemenea,
s„ apar˛in„ Ón comun amelioratorului ∫i altei persoane,
dac„ amelioratorul ∫i cealalt„ persoan„ declar„ Ón scris c„
sunt de acord s„ de˛in„ Ón comun acest drept.
(5) Amelioratorul care a creat un nou soi Ón timpul
serviciului este Óndrept„˛it, dac„ nu este altfel prev„zut Ón
contractul s„u individual de munc„, la brevetul pentru soi
∫i la o remunera˛ie echitabil„.
(6) Œn situa˛ia Ón care dreptul la brevetul pentru soi apar˛ine
la dou„ sau mai multe persoane potrivit alin. (2)—(4), una
dintre ele sau mai multe pot Ómputernici pe celelalte,
printr-o declara˛ie scris„, s„ revendice dreptul la brevetul
pentru soi.“
10. Titlul capitolului IV va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL IV
Procedura de examinare a cererii de eliberare
a brevetului pentru soi“
11. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 11

Depunerea cererii de brevet pentru soi
Cererea de brevet pentru soi poate fi depus„ la Oficiu
de orice persoan„ fizic„ ori juridic„ sau de reprezentantul
legal al acesteia:
a) direct la Oficiu;
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b) prin po∫t„;
c) Ón form„ electronic„.“
12. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 12

Con˛inutul cererii de brevet pentru soi
(1) Cererea de brevet pentru soi se depune Ón limba
rom‚n„, pe formular-tip, ∫i con˛ine:
a) datele de identificare a solicitantului, cuprinz‚nd
numele, prenumele, domiciliul sau re∫edin˛a, dac„ este
persoan„ fizic„, ori denumirea firmei, sediul ∫i formele
legale de constituire, dac„ este persoan„ juridic„;
b) denumirea speciei Ón limba latin„ ∫i denumirea
comun„ Ón limba rom‚n„;
c) propunerea provizorie de denumire a noului soi;
d) chestionarul tehnic care descrie principalele caractere
ale soiului Ón forma standardizat„;
e) informa˛ii referitoare la cererea sau cererile anterioare
pentru o eventual„ revendicare a priorit„˛ii;
f) informa˛ii despre exploatarea anterioar„ a soiului.
(2) Cererea de brevet pentru soi va fi Ónso˛it„ de:
a) dovada de plat„ a taxei de Ónregistrare a cererii;
b) documentele de prioritate;
c) o procur„, dac„ solicitantul este reprezentat printr-un
reprezentant, autorizat de Oficiu potrivit art. 44 alin. (2) lit. f).
(3) Cererea de brevet trebuie s„ se refere la un
singur soi.“
13. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 13

Data de depozit a cererii de brevet pentru soi
(1) Data de depozit a cererii de brevet pentru soi este
data depunerii cererii la Oficiu, dac„ aceast„ cerere
con˛ine cel pu˛in elementele prev„zute la art. 12 alin. (1),
Ónso˛it„ de taxa de Ónregistrare a cererii.
(2) Data de depozit a cererii de brevet pentru soi este
cea stabilit„ la alin. (1) ∫i Ón cazul Ón care solicitan˛ii,
persoane fizice sau juridice str„ine, au depus documenta˛ia
Óntr-o limb„ str„in„, cu condi˛ia ca, Ón termen de 3 luni de
la depunerea cererii de brevet pentru soi, s„ depun„ la
Oficiu o traducere a documentelor Ón limba rom‚n„.“
14. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 14

Dreptul de prioritate
(1) Cererea de brevet pentru soi confer„ un drept de
prioritate, cu Óncepere de la data de depozit, fa˛„ de orice
alt„ cerere de brevet pentru soi depus„ ulterior pentru
acela∫i soi sau pentru un soi care nu se poate distinge
clar de acesta, Ón sensul art. 7.
(2) Orice persoan„ care a depus anterior o prim„
cerere Óntr-un stat parte contractant„ la Conven˛ie sau la
Oficiul comunitar beneficiaz„ de un drept de prioritate de
12 luni de la data de depozit, dac„ Ón acest interval de
timp solicit„ la Oficiu acordarea unui brevet pentru soi, cu
condi˛ia ca prima cerere s„ aib„ atribuit„ o dat„ de
depozit.
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(3) Pentru dovedirea priorit„˛ii din alt stat, solicitantul
trebuie s„ prezinte la Oficiu, Óntr-un interval de 3 luni de la
depunerea cererii, o copie autentificat„ dup„ documentele
primei cereri, precum ∫i materialul de Ónmul˛ire sau alte
documente din care s„ rezulte c„ soiul din ambele cereri
este identic.
(4) Recunoa∫terea priorit„˛ii solicitate potrivit alin. (3) se
face sub condi˛ia achit„rii taxei de prioritate prev„zute de
lege.
(5) Nerespectarea termenului prev„zut la alin. (2) sau
neplata taxei de prioritate atrage nerecunoa∫terea priorit„˛ii
invocate.
(6) Actele s„v‚r∫ite Ón intervalul prev„zut la alin. (2),
cum ar fi depunerea altei cereri, publicarea sau folosirea
soiului care face obiectul primei cereri, nu constituie motiv
de respingere a cererii ulterioare ∫i nici nu dau na∫tere la
drepturi pentru ter˛i.
(7) Solicitantul are dreptul la o perioad„ de gra˛ie de
2 ani dup„ expirarea duratei de prioritate sau dac„ prima
cerere a fost respins„ ori retras„ Ón vederea transmiterii
documentelor, informa˛iilor sau materialului de Ónmul˛ire
solicitat pentru examinarea cererii ulterioare.“
15. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 15

Denumirea soiului
(1) Soiul va purta o denumire generic„ pentru a putea
fi identificat.
(2) Aceea∫i denumire, pentru acela∫i soi, va fi folosit„
pe teritoriul Rom‚niei ∫i Ón orice alt stat parte contractant„
la Conven˛ie sau pe baz„ de acorduri bilaterale.
(3) Dispozi˛iile alin. (2) nu se aplic„ dac„ denumirea
contravine alin. (7).
(4) Denumirea soiului trebuie s„ difere de orice alt„
denumire care desemneaz„ un alt soi existent apar˛in‚nd
aceleia∫i specii de plante sau unei specii Óndeaproape
Ónrudit„ cu aceasta, cu excep˛ia cazului c‚nd cel„lalt soi
nu mai exist„ ∫i denumirea acestuia nu are o semnifica˛ie
special„.
(5) Denumirea soiului nu trebuie s„ fie compus„ numai
din cifre, cu excep˛ia cazurilor c‚nd aceast„ practic„ este
recunoscut„ pentru desemnarea anumitor soiuri.
(6) Denumirea soiului nu va induce Ón eroare sau nu va
da na∫tere la confuzii cu privire la caracterele soiului, la
valoarea sau identitatea sa ori a amelioratorului.
(7) Dac„ o cerere este depus„ simultan Ón Rom‚nia ∫i
Ón alte ˛„ri, soiul va fi Ónregistrat cu aceea∫i denumire Ón
toate celelalte ˛„ri, cu excep˛ia cazului Ón care denumirea
este apreciat„ de c„tre Oficiu ca fiind nepotrivit„.
(8) Dac„, Ón virtutea unui drept ob˛inut anterior, o
denumire a fost folosit„ pentru un alt soi sau poate crea
confuzie Ón utilizarea denumirii altui soi, Oficiul va cere
solicitantului s„ transmit„ o alt„ denumire pentru soiul s„u.
(9) Solicitantul, Ón vederea stabilirii unei denumiri
corecte, poate cere la Oficiu, Ónainte de depunerea cererii,
efectuarea unei cercet„ri documentare referitoare la
denumirea propus„, cu condi˛ia pl„˛ii taxei legale.

(10) Orice persoan„ care ofer„ spre v‚nzare sau
comercializeaz„ material de Ónmul˛ire din soiul protejat este
obligat„ s„ foloseasc„ denumirea acelui soi ∫i dup„
expirarea duratei de protec˛ie a soiului.
(11) O denumire propus„ nu poate fi folosit„ ca
denumire a soiului protejat dac„ este identic„ sau similar„
cu o marc„, denumire de origine sau indica˛ie geografic„
pentru produse protejate, identice sau similare cu cele la
care se refer„ soiul, ori dac„ aduce atingere altor drepturi
de proprietate industrial„ protejate.
(12) Denumirea soiului se Ónregistreaz„ Ón Registrul
na˛ional al soiurilor protejate, odat„ cu acordarea ∫i
eliberarea brevetului pentru soi.
(13) Dac„ cel pu˛in una dintre condi˛iile prev„zute la
alin. (1)—(11) nu este Óndeplinit„, Oficiul va anula
denumirea Ónregistrat„ ∫i va acorda solicitantului un termen
de 30 de zile pentru propunerea altei denumiri.
(14) De˛in„torul unui soi nu poate folosi o denumire
identic„ cu denumirea soiului protejat, pentru a nu Ónc„lca
folosirea liber„ a denumirii soiului, chiar dup„ expirarea
termenului de valabilitate a brevetului pentru soi.
(15) O ter˛„ persoan„ poate folosi un drept acordat de
o denumire identic„ cu denumirea soiului protejat pentru un
alt soi numai dac„ acest drept a fost dob‚ndit anterior.“
16. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 16

Examinarea formal„ a cererii de brevet pentru soi
(1) Œn termen de dou„ luni de la depunerea cererii de
brevet pentru un nou soi, Oficiul examineaz„ documenta˛ia
depus„ de solicitant, sub aspectul regularit„˛ii formale,
respectiv al Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute la art. 10
alin. (1)—(4) ∫i la art. 12.
(2) Dac„ Ón urma examin„rii formale se constat„ c„
cererea de brevet pentru soi Óndepline∫te condi˛iile
prev„zute la alin. (1), aceasta se Ónregistreaz„ Ón Registrul
na˛ional al cererilor de brevete pentru soiuri. Œnscrierea Ón
Registrul na˛ional al cererilor de brevete pentru soiuri se
notific„ solicitantului.
(3) Cererile de brevete pentru noile soiuri Ónregistrate la
Oficiu se public„ Ón termen de 3 luni de la data
Ónregistr„rii, Ón Buletinul Oficial.
(4) Œn cazul Ón care cererea de brevet pentru soi nu
Óndepline∫te una dintre condi˛iile prev„zute la art. 10 ∫i 12,
Oficiul hot„r„∫te, Ón cadrul unei comisii de examinare,
respingerea cererii.“
17. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 17

Examinarea pe fond a cererii
(1) Oficiul va examina pe fond, Ón termen de 9 luni de
la data Ónregistr„rii cererii, documenta˛ia cererii de brevet
pentru soi privind noutatea ∫i denumirea soiului, potrivit
prevederilor art. 6, 14 ∫i 15.
(2) Oficiul notific„ solicitantului sau succesorului s„u Ón
drepturi rezultatul examin„rii pe fond a cererii; Ón cazul
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unui rezultat negativ, se acord„ un termen de maximum
3 luni pentru r„spuns.
(3) Pentru motive justificate, solicitantul poate cere
prelungirea cu dou„ luni a termenului de r„spuns acordat
de Oficiu.
(4) Dac„ Ón urma examin„rii pe fond Oficiul hot„r„∫te,
Ón cadrul comisiei de examinare, c„ cererea Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute la art. 6—10, 12 ∫i 15, aceasta va fi
supus„ examin„rii tehnice de c„tre autoritatea na˛ional„
competent„ sau de o alt„ autoritate recunoscut„
interna˛ional, c„reia Oficiul Ói va transmite documenta˛ia Ón
termen de o lun„ de la luarea hot„r‚rii.
(5) Dac„ cererea nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la
art. 6—10, 12 ∫i 15, iar solicitantul nu r„spunde Ón termen
notific„rii Oficiului ∫i nici nu cere o prelungire a termenului
de r„spuns, Oficiul respinge cererea.“
18. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 18

Examinarea tehnic„ a noului soi
(1) Soiul va fi supus unei examin„ri tehnice de c„tre
autoritatea na˛ional„ cu competen˛e Ón domeniu, pentru a
se stabili:
a) dac„ soiul apar˛ine taxonului botanic declarat de
solicitant;
b) dac„ soiul este distinct, uniform ∫i stabil, potrivit
prevederilor art. 7—9;
c) descrierea oficial„ a soiului.
(2) Examinarea tehnic„ a soiului se efectueaz„ de c„tre
o autoritate na˛ional„ competent„.
(3) Dac„ testele de cre∫tere pentru un soi nu s-au
efectuat de o autoritate na˛ional„ competent„ sau de c„tre
o autoritate recunoscut„ interna˛ional, Oficiul poate lua Ón
considerare raportul tehnic elaborat de o alt„ autoritate
competent„, cu acordul solicitantului ∫i cu condi˛ia pl„˛ii
taxei legale, ∫i Ón conformitate cu procedura conform
Conven˛iei.
(4) Autoritatea na˛ional„ competent„ sau o unitate
delegat„ Ón numele acesteia va efectua experien˛ele
necesare stabilirii Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute la art. 7—9.
Solicitantul va pune la dispozi˛ie gratuit material de
Ónmul˛ire apar˛in‚nd soiului, Ón cantitatea ∫i la data cerute
de c„tre autoritatea care desf„∫oar„ testele de cre∫tere ∫i
notific„ aceasta Oficiului.
(5) Autoritatea competent„, Ón termen de un an de la
ini˛ierea test„rii soiului, va transmite Oficiului ∫i solicitantului
un raport preliminar, iar Ón termen de 2 ani va elabora
raportul tehnic cu rezultatele ob˛inute ∫i tabelul cu
caracterele noului soi.
(6) Testarea soiului nu va afecta condi˛ia de noutate ∫i
nu va putea fi folosit„ Ómpotriva acord„rii drepturilor
amelioratorului.
(7) Dac„ testele de cre∫tere sunt efectuate de c„tre
ameliorator, acestea pot fi analizate de c„tre autoritatea
na˛ional„ care le poate declara valabile.
(8) Autoritatea competent„ confirm„ Oficiului valabilitatea
testelor de cre∫tere printr-o notificare, Ónso˛it„ de tabelul
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caracterelor noului soi, Ón interval de maximum 6 luni de la
transmiterea documenta˛iei.
(9) Dac„ soiul testat Óndepline∫te ∫i condi˛iile referitoare
la valoarea agronomic„ ∫i de utilizare, solicitantul, Ón
vederea comercializ„rii soiului, poate cere Ónregistrarea
soiului Ón Catalogul oficial al soiurilor ∫i hibrizilor de plante
de cultur„ din Rom‚nia, Ón conformitate cu prevederile
Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul
∫i certificarea calit„˛ii, comercializarea semin˛elor ∫i a
materialului s„ditor, precum ∫i Ónregistrarea soiurilor de
plante.
(10) Oficiul va respinge cererea de brevet pentru soi
dac„ valabilitatea testelor este infirmat„ de c„tre autoritatea
na˛ional„.
(11) Infirmarea valabilit„˛ii testelor efectuate de
ameliorator se va face, motivat, de c„tre autoritatea
na˛ional„.
(12) Hot„r‚rile Oficiului pot fi atacate de c„tre solicitant
la comisia de reexaminare, Ón termen de 3 luni de la
comunicare.“
19. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 19

Testarea noului soi
(1) Œn vederea test„rii noului soi, autoritatea na˛ional„
poate s„ organizeze teste de cre∫tere proprii sau se pot
folosi experien˛ele solicitantului pentru efectuarea
observa˛iilor.
(2) Testele de cre∫tere se organizeaz„ Ón conformitate
cu metodologia aprobat„ de Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i de Oficiu, av‚ndu-se Ón vedere
normele europene ∫i interna˛ionale privind testarea noilor
soiuri.
(3) Dup„ primirea documenta˛iei ∫i efectuarea examin„rii
formale, Oficiul transmite documenta˛ia autorit„˛ii na˛ionale,
care stabile∫te locul ∫i cantitatea de material necesare
organiz„rii experien˛elor ∫i notific„ aceasta solicitantului,
invit‚ndu-l s„ transmit„ materialul de Ónmul˛ire solicitat.
(4) Oficiul ∫i autoritatea na˛ional„ pot cere solicitantului
s„ transmit„ toate informa˛iile, documentele ∫i materialele
necesare pentru desf„∫urarea Ón condi˛ii optime a
examin„rii tehnice.
(5) Dac„ Ón termenul acordat solicitantul nu transmite
informa˛iile, documentele ∫i materialele cerute, Oficiul
respinge cererea de brevet pentru soi.
(6) Solicitantul are dreptul ca, oric‚nd pe perioada de
testare a soiului, s„ cear„ inspectarea culturilor.“
20. Dup„ articolul 19 se introduce un nou articol,
articolul 191, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 191

Examinarea de c„tre Oficiu din proprie ini˛iativ„
Œn cursul procedurilor, Oficiul va putea investiga
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 18 ∫i 19.“
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21. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 20

Hot„r‚rile Oficiului
(1) Pe baza raportului tehnic al autorit„˛ii na˛ionale sau
al unei autorit„˛i recunoscute interna˛ional, Oficiul stabile∫te
dac„ noul soi Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 6—8
∫i 15 ∫i, dup„ caz, acord„ brevetul pentru soi sau respinge
cererea de brevet pentru soi.
(2) O hot„r‚re de respingere poate fi luat„ de Oficiu
numai dup„ ce solicitantului i-au fost notificate motivele
respingerii ∫i dup„ ce i-a fost acordat un termen de cel
pu˛in 3 luni pentru r„spuns.
(3) Hot„r‚rile se public„ Ón primul num„r al Buletinului
Oficial care apare dup„ luarea hot„r‚rii.
(4) Pe baza evolu˛iei cuno∫tin˛elor agrobiologice ∫i a
metodologiei de descriere a soiului, Oficiul sau solicitantul
poate, dup„ o consultare reciproc„, s„ adapteze descrierea
oficial„ a soiului protejat, Ón cursul duratei de valabilitate a
brevetului, f„r„ modificarea Óntinderii protec˛iei acordate ∫i
a caracteristicilor noului soi. Adapt„rile aduse descrierii
oficiale se public„ Ón Buletinul Oficial.
(5) Hot„r‚rile luate de Oficiu pot fi contestate, motivat,
de c„tre solicitant la comisia de reexaminare, potrivit
prevederilor art. 38 alin. (1).“
22. Dup„ articolul 20 se introduce un nou articol,
articolul 201, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 201

Procedura oral„
(1) Procedura oral„ va avea loc din ini˛iativa Oficiului
sau la cererea oric„reia dintre p„r˛ile implicate, Ón cadrul
procedurii de apel.
(2) Procedura oral„ Ón fa˛a comisiei de reexaminare,
inclusiv pronun˛area deciziilor, va fi public„, cu excep˛ia
situa˛iei Ón care, datorit„ unor dezavantaje pentru p„r˛i,
comisia decide ca aceasta s„ nu fie public„.“
23. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 21

Protec˛ia provizorie
(1) Pe perioada de la data public„rii cererii de brevet
pentru soi, potrivit art. 16 alin. (3), p‚n„ la data acord„rii
brevetului pentru soi, solicitantul beneficiaz„ provizoriu de
acelea∫i drepturi conferite titularului de brevet pentru soi
prev„zute la art. 27 alin. (1).
(2) Œnc„lcarea drepturilor prev„zute la alin. (1) de c„tre
ter˛i atrage pentru persoanele vinovate obliga˛ia de
desp„gubire, potrivit dreptului comun, titlul pentru plata
desp„gubirilor fiind executoriu dup„ acordarea brevetului
pentru soi.
(3) Persoanele care, Ón perioada de protec˛ie provizorie,
efectueaz„, f„r„ autoriza˛ia titularului, faptele prev„zute la
art. 27 alin. (1) s„v‚r∫esc infrac˛iunile prev„zute la art. 40
alin. (1) ∫i (2).

(4) Œn cazul Ón care cererea de brevet pentru soi este
respins„, solicitantul nu beneficiaz„ de drepturile prev„zute
la alin. (1).“
24. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 22

Prelungirea termenului limit„
(1) Termenele limit„ privind examinarea cererii de brevet
pentru soi, precum ∫i pentru repetarea testelor de cre∫tere
pot fi prelungite cu p‚n„ la un an, cu plata taxelor legale.
(2) La cererea solicitantului, Ónaintea expir„rii termenelor
limit„ potrivit art. 17, durata termenelor poate fi prelungit„
cu c‚te 3 luni, dar nu mai mult de dou„ ori, sub condi˛ia
pl„˛ii taxei legale.“
25. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 23

Retragerea cererii de brevet pentru soi
Ca urmare a unei notific„ri depuse de solicitant la
Oficiu, cererea de brevet pentru soi poate fi retras„ Ón
orice moment, p‚n„ la luarea hot„r‚rii de acordare a
brevetului pentru soi.“
26. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 24

Revocarea brevetului pentru soi
(1) Œn termen de 3 luni de la publicarea acord„rii
brevetului pentru soi Ón Buletinul Oficial, orice persoan„
interesat„ poate cere la Oficiu revocarea brevetului pentru
soi, dac„ nu este Óndeplinit„ cel pu˛in una dintre condi˛iile
prev„zute la art. 6—10 sau 15. Cererea se va face Ón
scris, pentru motive Óntemeiate.
(2) Persoanele care cer la Oficiu revocarea brevetului
pentru soi au acces la documente, la rezultatele examin„rii
tehnice ∫i la descrierea oficial„ a soiului.
(3) Cererea de revocare se va examina de c„tre
comisia de reexaminare, Ón termen de 3 luni de la
depunerea la Oficiu.
(4) Comisia de reexaminare poate s„ solicite autorit„˛ii
na˛ionale sau altei unit„˛i autorizate s„ repete testele de
cre∫tere sau s„ foloseasc„ un expert de cultur„ care s„
participe la examinarea soiului.
(5) Hot„r‚rea comisiei de reexaminare se comunic„
p„r˛ilor, Ón termen de 15 zile de la pronun˛are.
(6) Hot„r‚rea comisiei de reexaminare poate fi supus„
c„ilor de atac, potrivit prevederilor art. 38.
(7) Hot„r‚rile r„mase definitive ∫i irevocabile se public„
Ón primul num„r al Buletinului Oficial, dup„ luna lu„rii
hot„r‚rii.“
27. Dup„ articolul 24 se introduce un nou articol,
articolul 241, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 241

Prioritatea unei noi cereri Ón cazul revoc„rii
Œn situa˛ia Ón care o cerere de revocare este motivat„
de nerespectarea condi˛iilor prev„zute la art. 10 ∫i conduce
la retragerea sau la anularea cererii de brevet pentru soi,
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∫i dac„ persoana care a solicitat revocarea depune o
cerere de brevet pentru soi, Ón interval de o lun„ de la
retragere sau de la respingerea cererii pentru acela∫i soi,
poate cere ca data de depozit a noii cereri s„ fie
considerat„ data retragerii sau respingerii cererii anterioare.“
28. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 25

Eliberarea brevetului pentru soi ∫i Ónregistrarea
denumirii soiului
(1) Brevetul pentru soi este eliberat de directorul
general al Oficiului, Ón temeiul hot„r‚rii de acordare a
brevetului pentru soi.
(2) Brevetul pentru soi ∫i denumirea soiului se Ónscriu
Ón Registrul na˛ional al brevetelor de soiuri protejate, care
este public ∫i poate fi consultat de ter˛i, cu plata taxei de
inspectare prev„zute de lege.
(3) Œn cazul cererii depuse de mai mul˛i solicitan˛i,
brevetul pentru soi se elibereaz„ primului solicitant
men˛ionat Ón cerere, iar celorlal˛i li se elibereaz„ c‚te un
duplicat al brevetului pentru soi.
(4) Amelioratorul, Ón cazul Ón care nu este titularul
brevetului, este Óndrept„˛it s„ primeasc„, la cerere, o copie
dup„ brevetul pentru soi eliberat.“
29. Dup„ articolul 25 se introduce un nou articol,
articolul 251, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 251

Taxe pentru eliberarea brevetului pentru soi
∫i Ónregistrarea denumirii soiului
(1) Pentru procedurile de examinare Ón fa˛a Oficiului,
solicitantul va pl„ti taxe, potrivit Ordonan˛ei Guvernului
nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii
industriale ∫i regimul de utilizare a acestora, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 383/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Taxele se vor pl„ti pentru urm„toarele proceduri:
a) Ónregistrarea cererii de brevet pentru soi, potrivit
art. 12 alin. (2);
b) examinarea denumirii soiului, potrivit art. 15;
c) examinarea formal„, potrivit art. 16;
d) examinarea condi˛iilor de fond, potrivit art. 17;
e) examinarea tehnic„, pe grupe de specii;
f) eliberarea brevetului pentru soi, potrivit art. 25;
g) contestarea hot„r‚rilor, potrivit art. 20 alin. (5), ∫i
revocarea brevetului, potrivit art. 24;
h) men˛inerea Ón vigoare a brevetului pentru soi pe grupe
de specii, pentru fiecare an de protec˛ie, potrivit art. 33.
(3) Taxele pentru procedurile prev„zute la alin. (2) se
pl„tesc Ón contul Oficiului.“
30. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 26

Durata de protec˛ie a soiului
(1) Durata de protec˛ie a soiului se calculeaz„ de la
data acord„rii brevetului pentru soi p‚n„ la sf‚r∫itul celui
de-al 25-lea an calendaristic care urmeaz„ anului acord„rii.
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(2) Durata de protec˛ie pentru soiurile de pomi, vi˛„-de-vie
∫i cartofi se calculeaz„ de la data acord„rii brevetului
pentru soi p‚n„ la sf‚r∫itul celui de-al 30-lea an
calendaristic care urmeaz„ anului acord„rii.“
31. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 27

Drepturile titularului de brevet pentru soi
(1) Titularul de brevet pentru soi beneficiaz„ de dreptul
exclusiv de exploatare a noului soi ∫i de dreptul de a
interzice oric„rei persoane s„ efectueze, f„r„ autoriza˛ia sa,
urm„toarele acte privind materialul de Ónmul˛ire sau
materialul recoltat apar˛in‚nd soiului protejat:
a) producerea sau reproducerea;
b) condi˛ionarea Ón scopul Ónmul˛irii;
c) oferirea spre v‚nzare;
d) v‚nzarea sau orice alt„ form„ de comercializare;
e) importul;
f) exportul;
g) depozitarea pentru unul dintre scopurile prev„zute la
lit. a)—f).
(2) Pentru materialul recoltat, prevederile alin. (1) sunt
aplicabile dac„ urm„toarele condi˛ii sunt Óndeplinite
cumulativ:
a) materialul recoltat a fost ob˛inut f„r„ autoriza˛ia
titularului de a folosi materialul de Ónmul˛ire din soiul
protejat;
b) titularul a omis s„ Ó∫i exercite drepturile Ón leg„tur„
cu constituen˛ii noului soi.
(3) Prevederile alin. (1) se aplic„ ∫i pentru soiurile care:
a) sunt esen˛ial derivate din soiul protejat, dac„ soiul
protejat nu este el Ónsu∫i un soi esen˛ial derivat;
b) nu se disting clar de soiul protejat, potrivit
prevederilor art. 7;
c) necesit„, pentru producere, folosirea repetat„ a
soiului protejat.
(4) Œn sensul prevederilor alin. (3) lit. a), un soi este
considerat esen˛ial derivat dintr-un soi ini˛ial dac„:
a) este predominant derivat din soiul ini˛ial sau dintr-un
soi care, la r‚ndul s„u, este predominant derivat din soiul
ini˛ial;
b) este distinct fa˛„ de soiul ini˛ial din care a derivat,
potrivit art. 7;
c) este Ón esen˛„ identic cu soiul ini˛ial, Ón expresia
caracterelor care rezult„ din genotipul sau din combina˛ia
de genotipuri dintre ele, cu excep˛ia deosebirilor rezultate
din derivare.
(5) Titularul de brevet pentru soi este Óndrept„˛it s„
solicite redeven˛e sau o remunera˛ie echitabil„ pentru
exploatarea soiului protejat Ón cazul acord„rii de licen˛e pe
baz„ contractual„, iar licen˛iatul este obligat la plata
sumelor de bani convenite.
(6) Litigiile se solu˛ioneaz„ de c„tre instan˛ele
judec„tore∫ti potrivit dreptului comun.“
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32. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 28

Excep˛ii de la drepturile titularului de brevet pentru soi
(1) Drepturile conferite titularului de brevet pentru soi nu
se extind asupra:
a) folosirii soiului Ón scop personal ∫i necomercial;
b) folosirii soiului Ón scop experimental, care include
crearea de noi soiuri din materialul ini˛ial;
c) folosirii soiului pentru crearea, descoperirea ∫i
dezvoltarea de alte soiuri;
d) actelor prev„zute la art. 27 alin. (1) pentru alte soiuri
care se Óncadreaz„ la lit. c), cu excep˛ia cazului Ón care
prevederile art. 27 alin. (3) sunt aplicabile sau dac„ cel„lalt
soi ori material apar˛in‚nd soiului este protejat printr-un
drept de proprietate industrial„ echivalent;
e) actelor a c„ror interzicere ar Ónc„lca prevederile
art. 1 alin. (2).
(2) Persoanele care folosesc soiul protejat Ón unul dintre
scopurile prev„zute la alin. (1) sunt obligate s„ informeze
titularul despre aceasta.
(3) Exploatarea soiului de c„tre ter˛i Ón intervalul cuprins
Óntre dec„derea din drepturi a titularului ∫i revalidarea
brevetului nu constituie o Ónc„lcare a drepturilor prev„zute
la art. 27.“
33. Dup„ articolul 28 se introduce un nou articol,
articolul 281, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 281

Privilegiul fermierului
(1) Pentru stimularea produc˛iei agricole la speciile de
plante prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta lege, fermierii pot s„ exploateze, s„ Ónmul˛easc„
soiul pe terenul lor, s„ Ól cultive, s„ ob˛in„ recolte pentru
folosul propriu, f„r„ a de˛ine o licen˛„ de la titular, cu
excep˛ia soiurilor protejate care sunt hibrizi sau soiuri
sintetice.
(2) Fermierii pot folosi s„m‚n˛a ob˛inut„ pentru sem„nat
sau prin procesatorii de s„m‚n˛„.
(3) Œn situa˛ia Ón care s„m‚n˛a se folose∫te prin
procesatori, aceasta trebuie s„ r„m‚n„ identic„ cu s„m‚n˛a
din soiul protejat ∫i cu produsul recoltat.
(4) Fermierii sunt obliga˛i s„ pl„teasc„ titularului o
remunera˛ie echitabil„ pentru folosirea semin˛ei din soiul
protejat, mai sc„zut„ dec‚t pre˛ul pl„tit pentru o licen˛„ de
Ónmul˛ire a materialului de cea mai slab„ calitate, folosit„
pentru certificarea oficial„ a soiului protejat.
(5) Titularul este Óndrept„˛it s„ cear„, Ón scris,
informa˛iile necesare Ón leg„tur„ cu s„m‚n˛a din soiul
protejat, produs„ de fermier.
(6) Fermierii ∫i procesatorii de s„m‚n˛„ au obliga˛ia s„
furnizeze titularului, la cerere, informa˛ii Ón scris despre
datele lor de identificare.
(7) Procesatorii de semin˛e sunt obliga˛i, la cerere, s„
furnizeze titularului informa˛ii Ón scris despre cantitatea de
s„m‚n˛„ din soiul protejat, livrat„ pentru procesare, precum
∫i despre cantitatea de s„m‚n˛„ ob˛inut„ dup„ procesare,

data ∫i locul prelucr„rii ∫i identitatea persoanei pentru care
s-a f„cut procesarea.
(8) Fermierii au obliga˛ia, la cerere, s„ furnizeze
titularului informa˛ii Ón scris despre cantitatea de s„m‚n˛„
utilizat„ ∫i, dup„ caz, identitatea procesatorului de s„m‚n˛„.
(9) Titularul are obliga˛ia, la cerere, s„ furnizeze
fermierilor informa˛ii Ón scris referitoare la pre˛ul Óncasat
pentru licen˛a de producere de s„m‚n˛„, de categoria cea
mai slab„, calificat„ pentru certificarea oficial„, din soiul
protejat Ón aceea∫i zon„.
(10) Titularul, Ón scopul monitoriz„rii ∫i respect„rii
dispozi˛iilor alin. (1)—(5), poate cere fermierilor ∫i
procesatorilor de s„m‚n˛„ dovezi Ón sus˛inerea informa˛iilor
prev„zute la alin. (6)—(8).“
34. Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 29

Epuizarea drepturilor titularului de brevet pentru soi
Dreptul titularului de brevet pentru soi nu se extinde
asupra actelor referitoare la materialul de Ónmul˛ire ∫i la
materialul recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi
prev„zut la art. 27 alin. (2), precum ∫i nici asupra celor
referitoare la oricare parte de plant„ din soiul protejat sau
la oricare material derivat din acest soi, care a fost v‚ndut
sau a fost comercializat de c„tre titular ori cu
consim˛„m‚ntul acestuia, dec‚t dac„ astfel de acte implic„:
a) Ónmul˛irea soiului protejat, cu excep˛ia cazului Ón care
aceast„ Ónmul˛ire a fost f„cut„ atunci c‚nd materialul a fost
pus la dispozi˛ie ter˛ilor pentru Ónmul˛ire;
b) exportul de material din soiul protejat Óntr-o ˛ar„ ter˛„
care nu protejeaz„ soiurile de plante din genurile ∫i
speciile c„rora le apar˛ine soiul protejat, cu excep˛ia cazului
Ón care materialul este destinat consumului alimentar.“
35. Titlul capitolului VII va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL VII
Œncetarea efectelor brevetului pentru soi“
36. Articolul 30 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 30

Anularea brevetului pentru soi
(1) Oficiul declar„ brevetul pentru soi nul dac„ constat„
una dintre urm„toarele situa˛ii:
a) soiul nu era nou, Ón sensul art. 6, sau distinct, Ón
sensul art. 7, la data depunerii cererii sau la data
revendic„rii priorit„˛ii, dup„ caz;
b) acordarea brevetului pentru soi s-a bazat esen˛ial pe
informa˛ii ∫i documente furnizate de ameliorator, soiul nu a
fost uniform, Ón sensul art. 8, sau stabil, Ón sensul art. 9,
la data acord„rii drepturilor;
c) persoana c„reia i s-a acordat brevetul pentru soi nu
era Óndrept„˛it„, cu excep˛ia cazului Ón care a avut loc o
transmitere a drepturilor c„tre persoana Óndrept„˛it„.
(2) Hot„r‚rile Oficiului se comunic„ p„r˛ilor Ón termen de
15 zile de la pronun˛are ∫i pot fi supuse c„ilor de atac
prev„zute la art. 38.
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(3) Hot„r‚rea de anulare a brevetului pentru soi,
r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„, se public„ Ón Buletinul
Oficial ∫i anularea se opereaz„ Ón Registrul na˛ional al
brevetelor de soiuri protejate.“
37. Articolul 31 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 31

Dec„derea din drepturi a titularului de brevet pentru soi
(1) Oficiul decade titularul de brevet pentru soi din
drepturile decurg‚nd din acesta, atunci c‚nd constat„ una
dintre urm„toarele situa˛ii:
a) titularul de brevet pentru soi nu Óndepline∫te obliga˛ia
de men˛inere a soiului protejat, prev„zut„ la art. 33
alin. (1);
b) titularul de brevet pentru soi nu d„ curs cererii
Oficiului sau autorit„˛ii na˛ionale de a furniza informa˛ii sau
material Ón scopul verific„rii existen˛ei soiului protejat pe
parcursul perioadei de valabilitate a brevetului pentru soi;
c) titularul de brevet pentru soi nu propune Ón termenul
acordat o denumire adecvat„ pentru soi, atunci c‚nd
Oficiul solicit„ schimbarea denumirii soiului, deoarece
aceasta nu mai satisface condi˛iile prev„zute la art. 15;
d) titularul de brevet pentru soi nu pl„te∫te taxele de
men˛inere Ón vigoare a brevetului pentru soi.
(2) Oficiul nu va proceda la dec„derea titularului din
drepturi Ónainte de a-i notifica neÓndeplinirea uneia dintre
obliga˛iile prev„zute la alin. (1). Dec„derea din drepturi a
titularului de brevet pentru soi se public„ Ón Buletinul
Oficial ∫i produce efecte de la data Ónscrierii Ón Registrul
na˛ional al brevetelor de soiuri protejate.
(3) Titularul de brevet pentru soi poate cere la Oficiu
revalidarea brevetului de soi pentru motive justificate, Ón
termen de 6 luni de la data public„rii dec„derii.
(4) Hot„r‚rea privind cererea de revalidare a brevetului
pentru soi se comunic„ p„r˛ilor Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are ∫i poate fi supus„ c„ilor de atac prev„zute la
art. 38. Revalidarea se public„ Ón Buletinul Oficial.“
38. Articolul 32 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 32

Renun˛area la brevetul pentru soi
(1) Titularul de brevet pentru soi poate renun˛a oric‚nd
pe durata protec˛iei soiului la brevetul pentru soi, pe baza
unei declara˛ii scrise transmise la Oficiu.
(2) Renun˛area la brevetul pentru soi produce efecte de
la data transmiterii cererii la Oficiu.
(3) Renun˛area se Ónscrie Ón Registrul na˛ional al
brevetelor de soiuri protejate ∫i produce efecte pentru ter˛i
de la data public„rii Ón Buletinul Oficial.
(4) Dac„ brevetul pentru soi a f„cut obiectul unui
contract de licen˛„, renun˛area este posibil„ numai cu
acordul licen˛iatului.“
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39. Articolul 33 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 33

Men˛inerea soiului protejat
(1) Titularul de brevet pentru soi este obligat ca, pe
toat„ durata de valabilitate a brevetului pentru soi, s„
men˛in„ soiul, astfel Ónc‚t acesta s„ Ó∫i p„streze toate
caracterele prezentate Ón descrierea oficial„, la data
acord„rii brevetului pentru soi.
(2) Pentru verificarea distinctivit„˛ii, a uniformit„˛ii ∫i a
stabilit„˛ii noului soi, autoritatea na˛ional„ poate cere
titularului de brevet pentru soi s„ furnizeze semin˛e,
material de Ónmul˛ire, documente sau orice alte informa˛ii
necesare verific„rii.
(3) Oficiul poate cere titularului de brevet pentru soi, pe
toat„ durata de valabilitate a brevetului, informa˛ii ∫i
documente din care s„ rezulte existen˛a soiului ∫i
men˛inerea caracteristicilor acestuia.
(4) Dac„ titularul de brevet pentru soi nu d„ curs cererii
adresate de Oficiu, titularul de brevet este dec„zut din
drepturile conferite de brevetul pentru soi, potrivit
prevederilor art. 31 alin. (1) lit. a).“
40. Articolul 34 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 34

Transmiterea drepturilor asupra soiului
(1) Dreptul la acordarea unui brevet pentru soi, dreptul
la brevetul pentru soi, precum ∫i drepturile ce decurg din
brevetul pentru soi pot fi transmise altor persoane fizice
sau juridice.
(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune,
licen˛„ exclusiv„ sau neexclusiv„ ori prin succesiune legal„
sau testamentar„.
(3) Dac„ o alt„ persoan„ dec‚t cea care figureaz„ Ón
brevet este Óndrept„˛it„ la acordarea brevetului pentru soi,
Oficiul elibereaz„ brevetul pentru soi persoanei Óndrept„˛ite
∫i public„ schimbarea Ón Buletinul Oficial.
(4) Dac„ brevetul pentru soi apar˛ine mai multor
persoane, partea ce Ói revine uneia dintre acestea poate fi
transmis„ unor ter˛i, dac„ li se notific„ acest lucru Ón scris,
iar ace∫tia nu r„spund Ón interval de o lun„.
(5) Transmiterea drepturilor intr„ Ón vigoare la data
Óncheierii.
(6) Transmiterea drepturilor nu afecteaz„ drepturile
dob‚ndite de c„tre ter˛i Ónaintea datei de transmitere.
(7) Transmiterea drepturilor se Ónscrie, dup„ caz, Ón
Registrul na˛ional al cererilor de brevete pentru soiuri sau
Ón Registrul na˛ional al soiurilor protejate, se public„ Ón
Buletinul Oficial ∫i devine opozabil„ ter˛ilor de la aceast„
dat„.
(8) O transmitere care Ónc„ nu a fost Ónscris„ Ón
Registru poate totu∫i s„ fie invocat„ Ómpotriva ter˛ilor care
au dob‚ndit drepturi dup„ data de transmitere, dac„ la
data la care au dob‚ndit aceste drepturi cuno∫teau c„ s-a
f„cut transmiterea.“
41. Articolul 35 se abrog„.
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42. Articolul 36 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 36

Contractul de licen˛„
(1) Dac„ se acord„ o licen˛„ exclusiv„, licen˛iatul
beneficiaz„ de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi,
Ón limitele prev„zute Ón contractul de licen˛„.
(2) Dac„ se acord„ o licen˛„ neexclusiv„, titularul Ó∫i
p„streaz„ dreptul de a acorda licen˛„ ∫i altor persoane, iar
licen˛iatul nu poate s„ transmit„ ter˛ilor dreptul de
exploatare primit.
(3) Titularul de brevet pentru soi poate solicita la Oficiu
publicarea ofertei de licen˛„ Ón Buletinul Oficial.
(4) Oficiul va Ónregistra contractul de licen˛„ Ón Registrul
na˛ional al brevetelor de soiuri protejate ∫i Ól va publica Ón
Buletinul Oficial.
(5) La solicitarea persoanei interesate, Oficiul poate
Ónregistra ∫i alte transmiteri de drepturi asupra soiului
protejat, cu plata taxei legale.“
43. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 37

Licen˛a obligatorie
(1) Pentru motive de interes public, la cererea unei p„r˛i
interesate se poate acorda o licen˛„ obligatorie,
neexclusiv„, de c„tre Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale.
(2) Œn situa˛ia acord„rii licen˛ei obligatorii, se vor preciza
activit„˛ile permise ∫i condi˛iile rezonabile.
(3) Condi˛iile rezonabile vor lua Ón considerare interesele
titularului brevetului pentru soi, care ar putea fi afectate de
acordarea licen˛ei obligatorii.
(4) Licen˛a obligatorie se acord„ pe o perioad„ limitat„
Ón timp, cu plata unei remunera˛ii c„tre titular, care, la
r‚ndul s„u, va Óndeplini anumite obliga˛ii necesare
exploat„rii licen˛ei obligatorii.
(5) Acordarea licen˛ei obligatorii nu Ómpiedic„ titularul s„
Ó∫i exploateze soiul sau s„ acorde alte licen˛e neexclusive
ter˛ilor.
(6) La expirarea fiec„rui an calendaristic de licen˛„
obligatorie sau oric‚nd Ón timpul duratei de exploatare
acordate, p„r˛ile implicate pot cere modificarea condi˛iilor
de exploatare a licen˛ei obligatorii.
(7) Œn cazul unui soi esen˛ial derivat, dac„ titularul
soiului ini˛ial refuz„ s„ acorde o licen˛„ de exploatare a
soiului derivat, o licen˛„ obligatorie neexclusiv„ poate fi
acordat„ Ón temeiul unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive.
(8) Dac„ titularul unei inven˛ii biotehnologice solicit„
acordarea unei licen˛e obligatorii neexclusive pentru
folosirea unui soi protejat, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale poate acorda o licen˛„ obligatorie
neexclusiv„, cu condi˛ia pl„˛ii unei remunera˛ii rezonabile
titularului soiului protejat, Ón urm„toarele situa˛ii:
a) titularul inven˛iei a cerut titularului brevetului pentru
soi o licen˛„ pe baz„ contractual„ ∫i nu a ob˛inut-o; sau
b) inven˛ia constituie un progres tehnic semnificativ, de
un interes economic deosebit.

(9) Dac„ titularul unui brevet pentru soi solicit„
acordarea unei licen˛e pentru folosirea unei inven˛ii
biotehnologice protejate printr-un brevet de inven˛ie,
Tribunalul Bucure∫ti, potrivit Legii nr. 64/1991 privind
brevetele de inven˛ie, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
poate acorda o licen˛„ obligatorie neexclusiv„, cu plata
c„tre titular a unei redeven˛e rezonabile.
(10) La solicitarea motivat„, prezentat„ de persoana
interesat„, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale sau, dup„ caz, Tribunalul Bucure∫ti poate retrage
licen˛a obligatorie, atunci c‚nd circumstan˛ele care au
condus la acordarea acesteia au Óncetat s„ mai existe, cu
condi˛ia ca interesele legitime ale persoanei care a
dob‚ndit-o s„ fie protejate Óntr-o manier„ corespunz„toare.
Licen˛a nu va fi retras„ dac„ circumstan˛ele care au
determinat acordarea acesteia risc„ s„ se produc„ din nou.
(11) Hot„r‚rile privind acordarea utiliz„rii unei licen˛e
obligatorii, precum ∫i cele privind remunera˛ia prev„zut„ Ón
raport cu utilizarea acesteia pot fi atacate la Curtea de
Apel Bucure∫ti, Ón termen de 15 zile de la comunicare.
(12) Hot„r‚rile judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile
privind acordarea sau, dup„ caz, retragerea licen˛ei
obligatorii se comunic„ de persoana interesat„ la Oficiu,
care le Ónregistreaz„ Ón Registrul na˛ional al brevetelor
pentru soiuri ∫i public„ men˛iunea acestor hot„r‚ri Ón
Buletinul Oficial, Ón termen de o lun„ de la comunicare.“
44. Articolul 38 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 38

C„ile de atac Ómpotriva hot„r‚rilor Oficiului
(1) Hot„r‚rile luate de Oficiu pot fi contestate de c„tre
persoanele interesate. Cererea va fi depus„ la Oficiu Ón
interval de dou„ luni de la comunicarea hot„r‚rii, iar
motivele contest„rii, Ón interval de p‚n„ la 4 luni.
(2) Contesta˛ia sau, dup„ caz, cererea de revocare sau
de anulare a brevetului pentru soi va fi examinat„ de c„tre
comisia de reexaminare Ón termen de 3 luni de la
depunere, dac„ dovezile permit solu˛ionarea cauzei Ón
acest termen. Componen˛a acestei comisii va fi alta dec‚t
a celei de examinare ∫i va fi alc„tuit„ din reprezentan˛i ai
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i ai
Oficiului.
(3) Hot„r‚rile comisiei se comunic„ p„r˛ilor Ón termen de
15 zile de la pronun˛are ∫i pot fi atacate cu apel la
Tribunalul Bucure∫ti, Ón termen de 30 de zile de la
comunicare.
(4) Hot„r‚rea Tribunalului Bucure∫ti poate fi atacat„ cu
recurs de Curtea de Apel Bucure∫ti, Ón termen de 15 zile
de la comunicare.
(5) La cererea instan˛ei judec„tore∫ti, Oficiul este obligat
s„ transmit„ documentele ∫i informa˛iile necesare judec„rii
cauzei cu care a fost Ónvestit„.“
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45. Articolul 40 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 40

Infrac˛iuni de contrafacere ∫i divulgare
(1) Constituie infrac˛iune de contrafacere efectuarea f„r„
autoriza˛ia titularului brevetului pentru soi ∫i cu inten˛ie a
oric„rui act prev„zut la art. 27 alin. (1).
(2) De asemenea, constituie infrac˛iune s„v‚r∫irea cu
inten˛ie a urm„toarelor fapte:
a) folosirea pentru materialul de Ónmul˛ire, produs ∫i
v‚ndut, a unei alte denumiri dec‚t cea Ónregistrat„;
b) folosirea denumirii Ónregistrate a unui nou soi pentru
materialul de Ónmul˛ire, produs ∫i v‚ndut, care nu apar˛ine
acestui soi;
c) atribuirea, pentru materialul de Ónmul˛ire produs ∫i
v‚ndut, a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului
protejat, astfel Ónc‚t s„ poat„ produce confuzii;
d) v‚nzarea de material de Ónmul˛ire cu men˛iunea fals„
c„ apar˛ine soiului pentru care s-a acordat brevet pentru
soi, induc‚nd astfel Ón eroare cump„r„torul;
e) falsul la Ónscrierea unui soi Ón Registrul na˛ional al
brevetelor pentru soiuri protejate;
f) Óntocmirea de rapoarte false, precum ∫i falsificarea
documentelor cerute de prezenta lege;
g) furnizarea de documente care con˛in informa˛ii false.
(3) Faptele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se pedepsesc
cu Ónchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend„ de la
10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). Tentativa se
pedepse∫te.
(4) Divulgarea de date sau informa˛ii, reprezent‚nd un
secret comercial referitor la un nou soi pentru care s-a
depus o cerere de acordare a unui brevet pentru soi, se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amend„ de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON).
Tentativa se pedepse∫te.
(5) Œn situa˛ia Ón care infrac˛iunile prev„zute la alin. (1),
(2) ∫i (4) sunt s„v‚r∫ite de un func˛ionar, Ón exerci˛iul
atribu˛iilor de serviciu, pedeapsa este Ónchisoarea de la
6 luni la 5 ani. Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care la
pl‚ngerea prealabil„ a p„r˛ii v„t„mate.
(6) Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet,
acesta are dreptul la desp„gubiri, potrivit prevederilor
dreptului comun, ∫i poate solicita instan˛ei judec„tore∫ti s„
dispun„ m„sura de confiscare sau, dup„ caz, distrugerea
produselor contraf„cute.“
46. Articolul 41 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 41

Ac˛iunea Ón contrafacere
(1) O ac˛iune Ón contrafacere poate fi pornit„ numai
dup„ publicarea acord„rii brevetului pentru soi.
(2) Dac„ a fost acordat„ o licen˛„ ∫i nu sunt alte
prevederi Ón contract, licen˛iatul poate introduce o ac˛iune
Ón contrafacere doar cu consim˛„m‚ntul titularului brevetului
pentru soi.
(3) De˛in„torul unei licen˛e exclusive poate introduce o
ac˛iune Ón contrafacere, dac„ l-a Ón∫tiin˛at pe titularul
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brevetului pentru soi ∫i acesta nu a ac˛ionat Ón termenul
solicitat de licen˛iat.
(4) C‚nd o ac˛iune Ón contrafacere a fost pornit„ de
c„tre titularul brevetului pentru soi, licen˛iatul se poate
constitui parte civil„ pentru repararea prejudiciului.“
47. Titlul capitolului XI va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL XI
M„suri asigur„torii ∫i probe“
48. La articolul 42, alineatele (1), (2) ∫i (3) vor avea
urm„torul cuprins:
î(1) Titularul brevetului pentru soi poate solicita instan˛ei
judec„tore∫ti:
a) ordonarea unor m„suri asigur„torii, atunci c‚nd exist„
un risc de Ónc„lcare a drepturilor decurg‚nd din brevetul
pentru soi ∫i dac„ aceast„ Ónc„lcare risc„ s„ cauzeze un
prejudiciu ireparabil ∫i exist„ un risc de distrugere a
elementelor de prob„;
b) ordonarea, imediat dup„ urm„rire, a unor m„suri
privind Óncetarea faptelor de Ónc„lcare a drepturilor
decurg‚nd din brevetul pentru soi, s„v‚r∫ite de o ter˛„
persoan„ cu ocazia introducerii Ón circuitul comercial a unor
m„rfuri importante, care implic„ o atingere a acestor
drepturi;
c) ordonarea m„surii confisc„rii sau distrugerii
materialului de Ónmul˛ire prev„zut la art. 40 alin. (2).
(2) Instan˛a va putea dispune autorului Ónc„lc„rii
drepturilor decurg‚nd din brevetul pentru soi s„ informeze
titularul asupra identit„˛ii ter˛ilor care au participat la
producerea ∫i distribuirea materialului de Ónmul˛ire prev„zut
la art. 40 alin. (2).
(3) Pentru ordonarea m„surilor prev„zute la alin. (1)
sunt aplicabile dispozi˛iile Codului de procedur„ civil„.“
49. Articolul 44 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 44

Competen˛e
(1) Competen˛ele pentru punerea Ón aplicare a prezentei
legi apar˛in Oficiului ∫i Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale.
(2) Oficiul, ca organ de specialitate Ón subordinea
Guvernului ∫i unic„ autoritate pe teritoriul Rom‚niei pentru
acordarea protec˛iei Ón domeniul propriet„˛ii industriale,
acord„ brevete pentru noile soiuri, Ón conformitate cu
prezenta lege ∫i cu respectarea conven˛iilor la care
Rom‚nia este parte, av‚nd urm„toarele atribu˛ii:
a) Ónregistreaz„, public„ ∫i examineaz„ cererile de
acordare a brevetelor pentru noile soiuri;
b) organizeaz„ ∫i ˛ine Registrul na˛ional al cererilor de
brevete pentru soiuri ∫i Registrul na˛ional al brevetelor
pentru soiuri protejate;
c) editeaz„ periodic Buletinul Oficial, care con˛ine
informa˛ii cu privire la cererile de brevete pentru soiuri, la
denumirea de noi soiuri ∫i la propunerile de denumiri,
precum ∫i la noile soiuri pentru care s-a acordat brevet;
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d) asigur„ schimbul de publica˛ii cu administra˛iile
na˛ionale similare str„ine ∫i cu organisme ∫i organiza˛ii
interna˛ionale de profil;
e) stabile∫te, Ómpreun„ cu Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale, caracteristicile cuprinse Ón chestionarul
tehnic, av‚ndu-se Ón vedere normele de examinare
elaborate pe specii de plante de c„tre Oficiul comunitar;
f) atest„ reprezentan˛ii autoriza˛i pentru procedurile
privind protec˛ia noilor soiuri de plante Ón fa˛a Oficiului.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale:
a) decide din punct de vedere tehnic asupra
metodologiei de testare a noilor soiuri prin autoritatea
na˛ional„ desemnat„ pentru efectuarea examin„rii tehnice;
b) colaboreaz„ cu Oficiul, cu asocia˛iile amelioratorilor,
ale titularilor de brevete pentru soiuri, ale produc„torilor de
semin˛e ∫i material de Ónmul˛ire, cu institutele ∫i sta˛iunile
de cercetare de profil, Ón vederea protec˛iei ∫i promov„rii
noilor soiuri, ∫i stabile∫te strategia de dezvoltare Ón
domeniul cre„rii de noi soiuri;
c) desemneaz„ exper˛i de cultur„, ca reprezentan˛i Ón
comisia de reexaminare;
d) acord„ licen˛e obligatorii, potrivit prevederilor art. 37
alin. (2).
(4) Oficiul ∫i Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, prin reprezentan˛ii lor, dezvolt„ rela˛ii de cooperare
cu statele p„r˛i contractante ale Conven˛iei, cu Oficiul Uniunii
Interna˛ionale pentru Noile Soiuri de Plante ∫i cu Oficiul
comunitar Ón domeiul protec˛iei noilor soiuri de plante.“
50. Articolul 45 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 45

Protec˛ia noilor soiuri Ón str„in„tate
Persoanele fizice ∫i juridice rom‚ne au dreptul s„ Ó∫i
aleag„ statul sau organiza˛ia interguvernamental„ unde vor
s„ depun„ pentru prima dat„ o cerere de brevet pentru soi
sau pentru un titlu de protec˛ie echivalent.“
51. Dup„ articolul 45 se introduc trei noi articole,
articolele 451—453, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 451

Registrul na˛ional al cererilor de brevete pentru soiuri
Œn Registrul na˛ional al cererilor de brevete pentru soiuri
(RNCBS) sunt publicate cel pu˛in urm„toarele indica˛ii:
a) num„rul cererii de brevet pentru soi;
b) specia, taxonul botanic ∫i denumirea soiului;
c) data de depozit;
d) numele ∫i adresa solicitantului;
e) numele ∫i adresa amelioratorului;
f) numele ∫i adresa mandatarului;
g) modific„rile Ón situa˛ia juridic„ a cererii de brevet
pentru soi.

c) data de depozit;
d) numele ∫i adresa solicitantului;
e) statul Ón care solicitantul Ó∫i are sediul;
f) numele ∫i adresa mandatarului;
g) numele ∫i adresa amelioratorului;
h) taxonul botanic;
i) denumirea soiului;
j) numele/denumirea ∫i adresa/sediul titularului;
k) schimb„rile privind adresa ∫i numele titularului;
l) orice modificare sau transmitere de drepturi;
m) taxa de eliberare ∫i de men˛inere a brevetului pentru soi;
n) titularul brevetului pentru soi;
o) declara˛ii de renun˛are la brevetele pentru soi;
p) hot„r‚rea de anulare sau dec„dere, dup„ caz.
ARTICOLUL 453

Protec˛ia soiurilor la Oficiul comunitar
(1) Dac„ un solicitant rom‚n dore∫te s„ depun„ o
cerere de protec˛ie la Oficiul comunitar acesta poate s„ o
depun„:
a) direct la Oficiul comunitar, printr-un mandatar cu
sediul sau reziden˛a Ón Comunitatea European„; sau
b) la Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, care va
func˛iona ca oficiu receptor al cererii de protec˛ie.
(2) Cererea de protec˛ie a noului soi con˛in‚nd
documentele prev„zute Ón Regulamentul comunitar
2.100/1994, depus„ la Oficiu, va fi transmis„ la Oficiul
comunitar Ón interval de dou„ s„pt„m‚ni de la depunere,
sub condi˛ia pl„˛ii taxei de Ónregistrare a cererii.
(3) Data de depozit a cererii la Oficiul comunitar va fi
data la care se prime∫te o cerere complet„ ∫i dac„ sunt
pl„tite taxele legale.
(4) Orice soi protejat prin dreptul comunitar nu mai
poate constitui obiectul unui brevet pentru soi na˛ional.
(5) Dac„ titularul unui drept na˛ional pentru un soi
dob‚nde∫te ulterior un drept comunitar, titlul na˛ional se
suspend„.“
52. Titlul ∫i alineatul (1) ale articolului 46 vor avea
urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 46

Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
(1) Cererile de brevete pentru soi, Ónregistrate la Oficiul
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci Ón condi˛iile Legii
nr. 64/1991 privind brevetele de inven˛ie ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Legii nr. 64/1991, pentru care nu s-a luat o
hot„r‚re de admitere sau de respingere, se solu˛ioneaz„
potrivit prevederilor prezentei legi.“
53. Dup„ articolul 46 se introduce anexa care va avea
urm„torul cuprins:
îANEX√

ARTICOLUL 452

Registrul na˛ional al brevetelor pentru soiuri
Œn Registrul na˛ional al brevetelor pentru soiuri (RNBS)
sunt Ónregistrate cel pu˛in urm„toarele indica˛ii:
a) data ∫i num„rul cererii de acordare a brevetului
pentru soi, completate la Oficiu;
b) data de prioritate;

SPECIILE DE PLANTE AGRICOLE

la care se solicit„ dispozi˛iile privitoare
la privilegiul fermierului
a) Plante furajere
Cicer arietinum L. — n„ut
Lupinus luteus L. — lupin galben
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Medicago sativa L. — lucern„
Pisum sativum L. — maz„re de gr„din„
Trifolium alexandrinum L. — trifoi egiptean
Trifolium resupinatum L. — trifoi persan
Vicia faba L. — bob
Vicia sativa L. — m„z„riche
Lolium multiflorum Lam. — rye gras italian
b) Cereale
Avena sativa L. — orz
Hordeum vulgare L. — ov„z
Oryza sativa L. — orez
Phalaris canariensis L. — mei
Secale cereale L. — secar„
X Triticosecale Wittm. — triticale
Triticum aestivum L. Emend, Fiori et Paol — gr‚u comun
Triticum durum Desf. — gr‚u dur
Triticum spelta L. — gr‚u
c) Cartofi
Solanum tuberosum L. — cartofi
d) Plante tehnice ∫i oleaginoase
Brassica napus L. — rapi˛„
Brassica rapa L. — gulie
Linum usitatissimum L. — in pentru ulei (exclus inul
pentru fibr„).“
Art. II. — (1) Cererile de brevete pentru soi Ónregistrate
la Oficiu Ón condi˛iile Legii nr. 255/1998 privind protec˛ia
noilor soiuri de plante, cu modific„rile ulterioare, pentru
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care nu s-a luat o hot„r‚re de acordare sau respingere
p‚n„ la intrarea Ón vigoare a prezentei legi, se
solu˛ioneaz„ potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Durata de protec˛ie a brevetului pentru soi, eliberat
Ónainte de data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, pentru
speciile de cartof ∫i hamei, este de 30 de ani de la data
acord„rii.
Art. III. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 90 de
zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
(2) Œn termen de 3 luni de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei legi, Hot„r‚rea Guvernului nr. 200/2000 privind
aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii
nr. 255/1998 privind protec˛ia noilor soiuri de plante,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 134
din 30 martie 2000, se modific„ Ón mod corespunz„tor.
(3) Œn tot cuprinsul Legii nr. 255/1998 privind protec˛ia
noilor soiuri de plante, cu modific„rile ulterioare, sintagma
îbrevet de soi“ se Ónlocuie∫te cu sintagma îbrevet pentru soi“.
Art. IV. — Legea nr. 255/1998 privind protec˛ia noilor
soiuri de plante, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse
prin prezenta lege, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

RADU MIRCEA BERCEANU

Bucure∫ti, 4 mai 2006.
Nr. 119.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 255/1998 privind protec˛ia noilor soiuri de plante
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 255/1998 privind protec˛ia noilor soiuri de plante ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 3 mai 2006.
Nr. 619.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din
3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Ón retragere
Gr„dinescu Constantin Emil se Ónainteaz„ la gradul de general maior cu
dou„ stele Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 633.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din
3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Ón retragere
Sebastian George Nicolae-Lucian se Ónainteaz„ la gradul de general maior cu
dou„ stele Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 634.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 409/11.V.2006
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din
3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Ón retragere
Tomescu Constantin Mircea se Ónainteaz„ la gradul de general maior cu
dou„ stele Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 635.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 89 din
3 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Ón retragere
Demetrescu Petre Anghel se Ónainteaz„ la gradul de general maior cu dou„
stele Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 636.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd agen˛iile autorizate de clasificare
a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, cu complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd agen˛iile de clasificare propuse de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, transmise
prin procesele-verbale nr. 55/2006 ∫i nr. 59/2006, precum ∫i Referatul de aprobare nr. 100.589 din 5 mai 2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 149/2005 pentru
aprobarea Listei cuprinz‚nd agen˛iile autorizate de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 214
din 14 martie 2005, cu complet„rile ulterioare, se
completeaz„ cu patru noi pozi˛ii, pozi˛iile 18, 19, 20 ∫i 21,
cu urm„torul cuprins:

î18.

Societatea Comercial„
«HERCULES INT» — S.R.L.

787001

Sibiu, str. C. Negruzzi nr. 6, jude˛ul Sibiu

19.

Societatea Comercial„
«G&R CONSULTING» — S.R.L.

17148614

Pope∫ti-Leordeni, Str. Olteni˛ei nr. 220, camera 6, jude˛ul Ilfov

20.

Societatea Comercial„
«CLASCARCAS» — S.R.L.

18528247

Re∫i˛a, Pia˛a 1 Decembrie 1918, Magazin Nera, et. 3,
camera 2, jude˛ul Cara∫-Severin

21.

Societatea Comercial„
«AGROGEX GHITTA» — S.R.L.

12920100

Comuna Ardusat, satul Ardusat nr. 40, jude˛ul Maramure∫“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucure∫ti, 8 mai 2006.
Nr. 308.
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