
Legea Nr.204 din 07.11.2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind 
protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea 
României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 
decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 
19 martie 1991

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:(1) Drepturile amelioratorului asupra 
noilor soiuri de plante aparţinând tuturor genurilor şi 
speciilor de plante, incluzând, printre altele, hibrizii 
între genuri şi specii, sunt protejate, recunoscute şi 
apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet 
pentru soi de către Institutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, în 
condiţiile prezentei legi. 
3. La articolul 2, după litera k) se introduc trei noi 
litere , literele l)-n), cu următorul cuprins: l)Registrul 
naţional - Registrul naţional al brevetelor pentru 
soiuri; m) licenţa de invenţie - facultate concedată în tot sau în parte de 
titularul unui drept de proprietate industrială în favoarea unei alte persoane de a folosi 
dreptul său exclusiv de exploatare în schimbul unei redevenţe; n)redevenţa - 
obligaţie plătibilă periodic la date fixe şi sub formă de cotă pentru 
dreptul de a folosi proprietatea altuia în scopuri productive.

26. La articolul 31, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Titularul 
de brevet pentru soi este îndreptăţit să solicite redevenţe pentru 
exploatarea soiului protejat în cazul acordării de licenţe pe bază 
contractuală, iar licenţiatul este obligat la plata sumelor de bani 
convenite. 
27. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu 
următorul cuprins: (51) Valoarea redevenţei se va stabili prin contract între 
titularul de brevet şi cel care multiplică şi exploatează pentru producţie 
şi/sau comercializează sămânţa şi materialul săditor. Acordul titularului 
de brevet privind acordarea licenţei pe bază contractuală va fi depus de 
către operatorii economici producători de seminţe, în copie, la 
inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului 
săditor. 
28. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Pentru stimularea producţiei agricole la speciile de plante prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, fermierii pot să 
utilizeze, să cultive soiuri, pentru a obţine recolte pentru folosul propriu, 
fără a deţine o licenţă de la titular, cu excepţia soiurilor protejate care 
sunt hibrizi sau soiuri sintetice. 



29. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: (11) Pentru speciile care nu sunt incluse în anexă se 
aplică prevederile alin. (4).

 30. La articolul 33, alineatele (4) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Fermierii sunt obligaţi să plătească titularului de brevet o 
remuneraţie echitabilă pentru folosirea seminţei din soiul protejat, mai 
scăzută decât preţul plătit pentru o licenţă de înmulţire a materialului din 
categoria biologică minimală acceptată, folosită pentru certificarea 
oficială a soiului protejat......... .......................... 
(10) Titularul de brevet poate cere informaţii agricultorilor şi 
procesatorilor de sămânţă. Informaţii pot fi furnizate şi de organismele 
oficiale implicate în controlul producţiei agricole, dacă aceste informaţii 
au fost obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără alte obligaţii 
şi costuri suplimentare. Referitor la datele personale, aceste prevederi nu pot să 
încalce legislaţia naţională privind protecţia individuală referitoare la procesarea şi 
mişcarea liberă a datelor personale.
33. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: (11) Producerea de seminţe certificate, procesarea sau 
comercializarea acestora pot fi transmise numai în baza contractului de 
licenţă încheiat cu titularul de brevet în care se includ plata redevenţei şi 
durata contractului. 

ANEXĂ(Anexa la Legea nr. 255/1998) 
SPECIILE DE PLANTE AGRICOLE la care se aplică 
dispoziţiile privitoare la privilegiul fermierului 
a)Plante furajereCicer arietinum L. - năut Lupinus luteus 
L.- lupin galben Medicago sativa L. - lucernă Pisum 
sativum L. (partim.) - mazăre de câmp Trifolium 
alexandrinum L. - trifoi de Alexandria Trifolium 
resupinatum L. - trifoi persan Vicia faba L. - bob Vicia 
sativa L. - măzăriche Lolium multiflorum Lam. - raigras 
italian 
b)Cereale Avena sativa L. - ovăz Hordeum vulgare L. - orz 
Oryza sativa L. - orez Phalaris canariensis L. - iarba 
canarilor Secale cereale L. - secară X Triticosecale 
Wittm. - triticale Triticum aestivum L. Emend, Fiori et 
Paol - grâu comun Triticum durum Desf. - grâu dur 
Triticum spelta L. - grâu spelta 
c)cartof Solanum tuberosum L. - cartof 
d)Plante tehnice şi oleaginoase Brassica napus L. 
(partim.) - rapiţă pentru ulei Brassica rapa L. - colza 



Linum usitatissimum L. - in pentru ulei (cu excepţia 
inului pentru fibră)
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