
 Legea 255/1998 privind protectia soiurilor de plante amendata Legea 255/1998 privind protectia soiurilor de plante amendata 
in 2006 cuprinde prevederi privind utilizarea semintei de in 2006 cuprinde prevederi privind utilizarea semintei de 
ferma (FSS)ferma (FSS)

 Art.33 al legii implementeaza prevederile Regulamentului de Art.33 al legii implementeaza prevederile Regulamentului de 
baza 2100/1994 referitor la exceptiile de la drepturile baza 2100/1994 referitor la exceptiile de la drepturile 
amelioratoruluiamelioratorului

 Asa numitul “Asa numitul “privilegiul fermierului” privilegiul fermierului” de a folosi samanta de de a folosi samanta de 
ferma fara autorizatia titularului brevetului pentru soiferma fara autorizatia titularului brevetului pentru soi

Statutul legal al semintei de ferma



 Privilegiul fermierului se aplica numai pentru speciile stipulate Privilegiul fermierului se aplica numai pentru speciile stipulate 
in anexa la lege aceleasi ca cele din Reglementarile de baza in anexa la lege aceleasi ca cele din Reglementarile de baza 
2100/942100/94

 Fermierii sunt indreptatiti sa foloseasca samanta din soiurile Fermierii sunt indreptatiti sa foloseasca samanta din soiurile 
protejate pentru reinsamantare pe terenurile proprii pentru protejate pentru reinsamantare pe terenurile proprii pentru 
utilizarea in scopuri proprii cu exceptia hibrizilor si a soiurilor utilizarea in scopuri proprii cu exceptia hibrizilor si a soiurilor 
sinteticesintetice



 Fermierii vor plati titularului (proprietarului) soiului o Fermierii vor plati titularului (proprietarului) soiului o 
remuneratie, mai mica decat licenta de multiplicare pentru remuneratie, mai mica decat licenta de multiplicare pentru 
materialul semincer certificat  - calitate slaba.materialul semincer certificat  - calitate slaba.

 Fermieri si procesatori de seminte sunt obligati sa transmita Fermieri si procesatori de seminte sunt obligati sa transmita 
proprietarului informatii scrise cu privire la cantitatea de proprietarului informatii scrise cu privire la cantitatea de 
seminte de ferma folosita si datele sale de identificare.seminte de ferma folosita si datele sale de identificare.

 Proprietarii soiurilor vor furniza informatii cu privire la pretul Proprietarii soiurilor vor furniza informatii cu privire la pretul 
incasat pentru licenta de multiplicare.incasat pentru licenta de multiplicare.



 In Art.41 alin.(7) si alin.(8) transpun si Directiva Europeana In Art.41 alin.(7) si alin.(8) transpun si Directiva Europeana 
nr.98/44 privind protectia legala a inventiilor biotehnologicenr.98/44 privind protectia legala a inventiilor biotehnologice

 MAPDR acorda licente obligatorii daca titularii de brevete si MAPDR acorda licente obligatorii daca titularii de brevete si 
amelioratorii nu ajung la o intelegere privind comercializarea amelioratorii nu ajung la o intelegere privind comercializarea 
soiurilor esential derivate (EDV) sau care inglobeaza un brevet soiurilor esential derivate (EDV) sau care inglobeaza un brevet 
de inventie (licente incrucisate)de inventie (licente incrucisate)

 Folosirea semintei de ferma (FSS) este larg raspandita pentru Folosirea semintei de ferma (FSS) este larg raspandita pentru 
majoritatea speciilor agricole: grau de toamna si primavara, majoritatea speciilor agricole: grau de toamna si primavara, 
orz, ovaz, secara, cartofi si rapita; fiind importanta, in special, orz, ovaz, secara, cartofi si rapita; fiind importanta, in special, 
pentru micii fermieri.pentru micii fermieri.
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