
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEGE nr. 119 din 4 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante 

EMITENT: PARLAMENTUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL 
nr. 409 din 11 mai 2006; 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

ART. I 

Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, cu 
modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 1 Obiectul protectiei 

(1) Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante apartinand tuturor 
genurilor si speciilor de plante, incluzand, printre altele, hibrizii intre genuri si 
specii, sunt protejate, recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin 
acordarea unui brevet pentru soi de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, 
denumit in continuare Oficiu, in conditiile prezentei legi.  

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) nu vor aduce atingere dispozitiilor legale 
referitoare la bunele moravuri si ordinea publica, apararea sanatatii si vietii 
oamenilor, animalelor si plantelor, protejarea mediului, a proprietatii industriale 
ori comerciale sau a concurentei, a comertului si a productiei agricole."  

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins: "ARTICOLUL 2 Definitii In intelesul 
prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza: 
a) soi - grupul de plante apartinand unui taxon botanic de cel mai jos rang 
cunoscut, care poate fi: 
1. definit prin expresia caracterelor rezultand dintr-un anumit genotip sau dintr-

o anumita combinatie de genotipuri;  

2. distinct fata de orice alt grup de plante, prin expresia a cel putin unuia dintre 
caracterele prevazute 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 acorda un brevet pentru soi de 
catre Oficiu; c) material de inmultire - seminte, plante intregi sau diferite 
parti de plante care au capacitatea sa reproduca plante intregi; d) ameliorator 
este: 



 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

1. persoana care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un nou soi;  

2. persoana care este angajatorul persoanei prevazute la pct. 1 sau cea care a 
comandat activitatea de creare de noi soiuri, in conformitate cu legea sau pe 
baza unui contract care specifica faptul ca dreptul amelioratorului apartine 
primului;  

3. succesorul in drepturi al persoanei prevazute la pct. 1 sau 2, dupa caz; 

e) solicitant - persoana care a inregistrat o cerere de brevet pentru soi la Oficiu; 

f) titular de brevet pentru soi - persoana care detine brevetul pentru soi sau 

succesorul sau in drepturi; 

g) teste de crestere - experientele organizate in vegetatie pentru determinarea 

distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii; 

h) Conventie - Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante 

din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 

octombrie 1978 si la 19 martie 1991, la care Romania a aderat prin Legea nr. 

186/2000 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 6 

noiembrie 2000; 

i) Oficiul comunitar - Oficiul comunitar pentru protectia soiurilor de plante; 

j) Buletinul Oficial - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Sectiunea 

noile soiuri de plante; 

k) autoritatea nationala - autoritatea responsabila cu efectuarea testelor de 

crestere." 

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 3 Tratamentul national
 
De dispozitiile prezentei legi beneficiaza si persoanele fizice sau juridice straine
 
cu domiciliul, respectiv cu sediul in afara teritoriului Romaniei, in conditiile 

Conventiei prevazute la art. 2 lit. h) si ale altor conventii la care Romania este
 
parte." 


4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 4 


Reprezentare  

(1) Persoanele fizice si juridice care solicita protectia pentru un nou soi pot fi 
reprezentate in procedurile in fata Oficiului de catre un reprezentant autorizat, in 
conditiile si la termenele prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.  

(2) Pentru persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul pe 
teritoriul Romaniei reprezentarea este obligatorie."  

5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 5 
Conditii pentru acordarea protectiei 



 

 
 

(1) Oficiul acorda protectie pentru un nou soi de planta si elibereaza brevetul 
pentru soi daca acesta este:  

a) nou; 

b) distinct; 

c) uniform;  

d) stabil. 

(2) Soiul trebuie sa poarte o denumire, potrivit prevederilor art. 15."  

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins: 

"(1) Soiul este nou daca la data inregistrarii cererii de brevet pentru soi sau la 
data invocarii prioritatii, materialul de inmultire ori recoltat nu a fost vandut, sau 
nici nu a fost pus printr-un alt mod la dispozitia tertilor, de catre ameliorator sau 
cu acordul acestuia, in scopul exploatarii comerciale a noului soi:  

a) pe teritoriul Romaniei, cu un an inaintea inregistrarii cererii de brevet pentru 
soi; 

b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 4 ani de la inregistrarea cererii de 
brevet pentru soi, iar pentru pomi si vita-de-vie, cu mai mult de 6 ani."  

7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 7 

Distinctivitatea 


(1) Soiul este distinct daca se deosebeste clar, prin unul sau mai multe caractere
 
relevante care rezulta dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinatie de 

genotipuri, fata de orice alt soi a carui existenta este notoriu cunoscuta la data 

depunerii cererii de brevet pentru soi la Oficiu sau, dupa caz, la data de prioritate 

invocata. 


(2) Distinctivitatea unui soi este definita prin caractere care pot fi recunoscute, 

descrise si identificate precis. 


(3) Soiurile considerate notoriu cunoscute sunt cele:  

a) protejate in Romania si inregistrate in Registrul soiurilor protejate sau in alte 

state parti contractante la Conventie;  

b) inregistrate in catalogul oficial al soiurilor comercializate in Romania sau in 

registre si cataloage similare din alte state parti contractante la Conventie;  

c) pentru care exista o cerere inregistrata pentru protectia soiului sau pentru 

inscrierea lui intr-un registru de soiuri din Romania, cu conditia ca cererea sa 

conduca la acordarea protectiei sau la inregistrarea soiului; 




 

  

 

 

 

 

d) pentru care exista o cerere inregistrata in strainatate pentru acordarea 
protectiei sau pentru inregistrarea soiului, cu conditia ca cererea sa conduca la 
acordarea protectiei sau la inregistrare;  

e) oferite spre vanzare sau vandute pe teritoriul Romaniei ori al altor state."  

8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 8 
Uniformitate  
Soiul este uniform daca, supuse variatiilor previzibile pe parcursul ciclului de 
inmultire, plantele raman suficient de uniforme in caracterele relevante, inclusiv 
cele folosite in examinarea distinctivitatii soiului, precum si in alte caractere 
folosite pentru descrierea soiului." 

9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 10  
Dreptul la brevetul pentru soi 
(1) Dreptul la brevetul pentru soi apartine amelioratorului si poate fi transmis 

prin cesiune. 


(2) Daca mai multi amelioratori au creat sau au descoperit si au dezvoltat in 

comun un nou soi, dreptul la brevetul pentru soi apartine in comun acestora.  


(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul in care doua sau mai multe persoane 

au descoperit soiul si alta persoana sau alte persoane l-au dezvoltat.  


(4) Dreptul la brevetul pentru soi poate, de asemenea, sa apartina in comun
 
amelioratorului si altei persoane, daca amelioratorul si cealalta persoana declara 

in scris ca sunt de acord sa detina in comun acest drept.  


(5) Amelioratorul care a creat un nou soi in timpul serviciului este indreptatit, 

daca nu este altfel prevazut in contractul sau individual de munca, la brevetul 

pentru soi si la o remuneratie echitabila.  


(6) In situatia in care dreptul la brevetul pentru soi apartine la doua sau mai 

multe persoane potrivit alin. (2)-(4), una dintre ele sau mai multe pot imputernici
 
pe celelalte, printr-o declaratie scrisa, sa revendice dreptul la brevetul pentru 

soi." 


10. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:  

"CAPITOLUL IV  

Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului pentru soi"  

11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 11 Depunerea cererii de brevet pentru soi 

Cererea de brevet pentru soi poate fi depusa la Oficiu de orice persoana fizica 

ori juridica sau de reprezentantul legal al acesteia:  

a) direct la Oficiu; 




 
 

 

 

 

 

 
 

b) prin posta; 
c) in forma electronica."  
12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 12 
Continutul cererii de brevet pentru soi  

(1) Cererea de brevet pentru soi se depune in limba romana, pe formular-tip, si 
contine: 

a) datele de identificare a solicitantului, cuprinzand numele, prenumele, 
domiciliul sau resedinta, daca este persoana fizica, ori denumirea firmei, sediul 
si formele legale de constituire, daca este persoana juridica;  

b) denumirea speciei in limba latina si denumirea comuna in limba romana;  

c) propunerea provizorie de denumire a noului soi;  

d) chestionarul tehnic care descrie principalele caractere ale soiului in forma 
standardizata; 

e) informatii referitoare la cererea sau cererile anterioare pentru o eventuala 
revendicare a prioritatii; 

f) informatii despre exploatarea anterioara a soiului.  

(2) Cererea de brevet pentru soi va fi insotita de:  

a) dovada de plata a taxei de inregistrare a cererii; 

b) documentele de prioritate; 

c) o procura, daca solicitantul este reprezentat printr-un reprezentant, autorizat 
de Oficiu potrivit art. 44 alin. (2) lit. f).  

(3) Cererea de brevet trebuie sa se refere la un singur soi."  

13. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 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, daca aceasta cerere contine cel putin elementele prevazute la art. 12 alin. 
(1), insotita de taxa de inregistrare a cererii.  

(2) Data de depozit a cererii de brevet pentru soi este cea stabilita la alin. (1) si 
in cazul in care solicitantii, persoane fizice sau juridice straine, au depus 
documentatia intr-o limba straina, cu conditia ca, in termen de 3 luni de la 



 

 

 

 

 

 

 

depunerea cererii de brevet pentru soi, sa depuna la Oficiu o traducere a 
documentelor in limba romana." 

14. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 14 

Dreptul de prioritate 

(1) Cererea de brevet pentru soi confera un drept de prioritate, cu incepere de la 
data de depozit, fata de orice alta cerere de brevet pentru soi depusa ulterior 
pentru acelasi soi sau pentru un soi care nu se poate distinge clar de acesta, in 
sensul art. 7. 

(2) Orice persoana care a depus anterior o prima cerere intr-un stat parte 
contractanta la Conventie sau la Oficiul comunitar beneficiaza de un drept de 
prioritate de 12 luni de la data de depozit, daca in acest interval de timp solicita 
la Oficiu acordarea unui brevet pentru soi, cu conditia ca prima cerere sa aiba 
atribuita o data de depozit. 

(3) Pentru dovedirea prioritatii din alt stat, solicitantul trebuie sa prezinte la 
Oficiu, intr-un interval de 3 luni de la depunerea cererii, o copie autentificata 
dupa documentele primei cereri, precum si materialul de inmultire sau alte 
documente din care sa rezulte ca soiul din ambele cereri este identic.  

(4) Recunoasterea prioritatii solicitate potrivit alin. (3) se face sub conditia 
achitarii taxei de prioritate prevazute de lege.  

(5) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) sau neplata taxei de prioritate 
atrage nerecunoasterea prioritatii invocate. 

(6) Actele savarsite in intervalul prevazut 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 si nici nu dau nastere la 
drepturi pentru terti.  

(7) Solicitantul are dreptul la o perioada de gratie de 2 ani dupa expirarea duratei 
de prioritate sau daca prima cerere a fost respinsa ori retrasa in vederea 
transmiterii documentelor, informatiilor sau materialului de inmultire solicitat 
pentru examinarea cererii ulterioare."  

15. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins: 
"ARTICOLUL 15 
Denumirea soiului  
(1) Soiul va purta o denumire generica pentru a putea fi identificat.  



 
 

 

  

(2) Aceeasi denumire, pentru acelasi soi, va fi folosita pe teritoriul Romaniei si 
in orice alt stat parte contractanta la Conventie sau pe baza de acorduri 
bilaterale. 

(3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica daca denumirea contravine alin. (7).  

(4) Denumirea soiului trebuie sa difere de orice alta denumire care desemneaza 
un alt soi existent apartinand aceleiasi specii de plante sau unei specii 
indeaproape inrudita cu aceasta, cu exceptia cazului cand celalalt soi nu mai 
exista si denumirea acestuia nu are o semnificatie speciala.  

(5) Denumirea soiului nu trebuie sa fie compusa numai din cifre, cu exceptia 
cazurilor cand aceasta practica este recunoscuta pentru desemnarea anumitor 
soiuri. 

(6) Denumirea soiului nu va induce in eroare sau nu va da nastere la confuzii cu 
privire la caracterele soiului, la valoarea sau identitatea sa ori a amelioratorului.  

(7) Daca o cerere este depusa simultan in Romania si in alte tari, soiul va fi 
inregistrat cu aceeasi denumire in toate celelalte tari, cu exceptia cazului in care 
denumirea este apreciata de catre Oficiu ca fiind nepotrivita.  

(8) Daca, in virtutea unui drept obtinut anterior, o denumire a fost folosita pentru 
un alt soi sau poate crea confuzie in utilizarea denumirii altui soi, Oficiul va cere 
solicitantului sa transmita o alta denumire pentru soiul sau.  

(9) Solicitantul, in vederea stabilirii unei denumiri corecte, poate cere la Oficiu, 
inainte de depunerea cererii, efectuarea unei cercetari documentare referitoare la 
denumirea propusa, cu conditia platii taxei legale.  

(10) Orice persoana care ofera spre vanzare sau comercializeaza material de 
inmultire din soiul protejat este obligata sa foloseasca denumirea acelui soi si 
dupa expirarea duratei de protectie a soiului.  

(11) O denumire propusa nu poate fi folosita ca denumire a soiului protejat daca 
este identica sau similara cu o marca, denumire de origine sau indicatie 
geografica pentru produse protejate, identice sau similare cu cele la care se 
refera soiul, ori daca aduce atingere altor drepturi de proprietate industriala 
protejate. 

(12) Denumirea soiului se inregistreaza in Registrul national al soiurilor 
protejate, odata cu acordarea si eliberarea brevetului pentru soi. 

(13) Daca cel putin una dintre conditiile prevazute la alin. (1)-(11) nu este 
indeplinita, Oficiul va anula denumirea inregistrata si va acorda solicitantului un 
termen de 30 de zile pentru propunerea altei denumiri.  

(14) Detinatorul unui soi nu poate folosi o denumire identica cu denumirea 
soiului protejat, pentru a nu incalca folosirea libera a denumirii soiului, chiar 
dupa expirarea termenului de valabilitate a brevetului pentru soi.  



 

 

 

  
 

 

 

 

(15) O terta persoana poate folosi un drept acordat de o denumire identica cu 
denumirea soiului protejat pentru un alt soi numai daca acest drept a fost dobandit 
anterior." 
16. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 16 

Examinarea formala a cererii de brevet pentru soi  

(1) In termen de doua luni de la depunerea cererii de brevet pentru un nou soi, 
Oficiul examineaza documentatia depusa de solicitant, sub aspectul regularitatii 
formale, respectiv al indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1)-(4) si la 
art. 12. 

(2) Daca in urma examinarii formale se constata ca cererea de brevet pentru soi 
indeplineste conditiile prevazute la alin. (1), aceasta se inregistreaza in Registrul 
national al cererilor de brevete pentru soiuri. Inscrierea in Registrul national al 
cererilor de brevete pentru soiuri se notifica solicitantului. 

(3) Cererile de brevete pentru noile soiuri inregistrate la Oficiu se publica in 
termen de 3 luni de la data inregistrarii, in Buletinul Oficial.  

(4) In cazul in care cererea de brevet pentru soi nu indeplineste una dintre 
conditiile prevazute la art. 10 si 12, Oficiul hotaraste, in cadrul unei comisii de 
examinare, respingerea cererii." 

17. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 17 

Examinarea pe fond a cererii  

(1) Oficiul va examina pe fond, in termen de 9 luni de la data inregistrarii 
cererii, documentatia cererii de brevet pentru soi privind noutatea si denumirea 
soiului, potrivit prevederilor art. 6, 14 si 15. 

(2) Oficiul notifica solicitantului sau succesorului sau in drepturi rezultatul 
examinarii pe fond a cererii; in cazul unui rezultat negativ, se acorda un termen 
de maximum 3 luni pentru raspuns.  

(3) Pentru motive justificate, solicitantul poate cere prelungirea cu doua luni a 
termenului de raspuns acordat de Oficiu.  

(4) Daca in urma examinarii pe fond Oficiul hotaraste, in cadrul comisiei de 
examinare, ca cererea indeplineste conditiile prevazute la art. 6-10, 12 si 15, 
aceasta va fi supusa examinarii tehnice de catre autoritatea nationala competenta 
sau de o alta autoritate recunoscuta international, careia Oficiul ii va transmite 
documentatia in termen de o luna de la luarea hotararii.  



 

  

 
 

 

 

 

(5) Daca cererea nu indeplineste conditiile prevazute la art. 6-10, 12 si 15, iar 
solicitantul nu raspunde in termen notificarii Oficiului si nici nu cere o 
prelungire a termenului de raspuns, Oficiul respinge cererea."  

18. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 18 
Examinarea tehnica a noului soi 
(1) Soiul va fi supus unei examinari tehnice de catre autoritatea nationala cu 
competente in domeniu, pentru a se stabili: 

a) daca soiul apartine taxonului botanic declarat de solicitant; 

b) daca soiul este distinct, uniform si stabil, potrivit prevederilor art. 7-9;  

c) descrierea oficiala a soiului. 

(2) Examinarea tehnica a soiului se efectueaza de catre o autoritate nationala 
competenta.  

(3) Daca testele de crestere pentru un soi nu s-au efectuat de o autoritate 
nationala competenta sau de catre o autoritate recunoscuta international, Oficiul 
poate lua in considerare raportul tehnic elaborat de o alta autoritate competenta, 
cu acordul solicitantului si cu conditia platii taxei legale, si in conformitate cu 
procedura conform Conventiei.  

(4) Autoritatea nationala competenta sau o unitate delegata in numele acesteia 
va efectua experientele necesare stabilirii indeplinirii conditiilor prevazute la art. 
7-9. Solicitantul va pune la dispozitie gratuit material de inmultire apartinand 
soiului, in cantitatea si la data cerute de catre autoritatea care desfasoara testele 
de crestere si notifica aceasta Oficiului. 

(5) Autoritatea competenta, in termen de un an de la initierea testarii soiului, va 
transmite Oficiului si solicitantului un raport preliminar, iar in termen de 2 ani 
va elabora raportul tehnic cu rezultatele obtinute si tabelul cu caracterele noului 
soi. 

(6) Testarea soiului nu va afecta conditia de noutate si nu va putea fi folosita 
impotriva acordarii drepturilor amelioratorului.  

(7) Daca testele de crestere sunt efectuate de catre ameliorator, acestea pot fi 
analizate de catre autoritatea nationala care le poate declara valabile.  

(8) Autoritatea competenta confirma Oficiului valabilitatea testelor de crestere 
printr-o notificare, insotita de tabelul caracterelor noului soi, in interval de 
maximum 6 luni de la transmiterea documentatiei.  

(9) Daca soiul testat indeplineste si conditiile referitoare la valoarea agronomica 
si de utilizare, solicitantul, in vederea comercializarii soiului, poate cere 
inregistrarea soiului in Catalogul oficial al soiurilor si hibrizilor de plante de 



 

 
 
 

 
 

 

cultura din Romania, in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind 
producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea 
semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante.  
(10) Oficiul va respinge cererea de brevet pentru soi daca valabilitatea testelor 
este infirmata de catre autoritatea nationala.  

(11) Infirmarea valabilitatii testelor efectuate de ameliorator se va face, motivat, 
de catre autoritatea nationala. 

(12) Hotararile Oficiului pot fi atacate de catre solicitant la comisia de 
reexaminare, in termen de 3 luni de la comunicare."  

19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 19 

Testarea noului soi  

(1) In vederea testarii noului soi, autoritatea nationala poate sa organizeze teste 
de crestere proprii sau se pot folosi experientele solicitantului pentru efectuarea 
observatiilor. 

(2) Testele de crestere se organizeaza in conformitate cu metodologia aprobata 
de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Oficiu, avandu-
se in vedere normele europene si internationale privind testarea noilor soiuri.  

(3) Dupa primirea documentatiei si efectuarea examinarii formale, Oficiul 
transmite documentatia autoritatii nationale, care stabileste locul si cantitatea de 
material necesare organizarii experientelor si notifica aceasta solicitantului, 
invitandu-l sa transmita materialul de inmultire solicitat.  

(4) Oficiul si autoritatea nationala pot cere solicitantului sa transmita toate 
informatiile, documentele si materialele necesare pentru desfasurarea in conditii 
optime a examinarii tehnice.  

(5) Daca in termenul acordat solicitantul nu transmite informatiile, documentele 
si materialele cerute, Oficiul respinge cererea de brevet pentru soi.  

(6) Solicitantul are dreptul ca, oricand pe perioada de testare a soiului, sa ceara 
inspectarea culturilor." 

20. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul 
cuprins: 
"ARTICOLUL 19 1 
Examinarea de catre Oficiu din proprie initiativa In cursul procedurilor, Oficiul 
va putea investiga indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18 si 19."  

21. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:  



 
 

 

 
 

 

 

"ARTICOLUL 20 
Hotararile Oficiului 

(1) Pe baza raportului tehnic al autoritatii nationale sau al unei autoritati 
recunoscute international, Oficiul stabileste daca noul soi indeplineste conditiile 
prevazute la art. 6-8 si 15 si, dupa caz, acorda brevetul pentru soi sau respinge 
cererea de brevet pentru soi.  

(2) O hotarare de respingere poate fi luata de Oficiu numai dupa ce solicitantului 
i-au fost notificate motivele respingerii si dupa ce i-a fost acordat un termen de 
cel putin 3 luni pentru raspuns. 

(3) Hotararile se publica in primul numar al Buletinului Oficial care apare dupa 
luarea hotararii. 

(4) Pe baza evolutiei cunostintelor agrobiologice si a metodologiei de descriere a 
soiului, Oficiul sau solicitantul poate, dupa o consultare reciproca, sa adapteze 
descrierea oficiala a soiului protejat, in cursul duratei de valabilitate a 
brevetului, fara modificarea intinderii protectiei acordate si a caracteristicilor 
noului soi. Adaptarile aduse descrierii oficiale se publica in Buletinul Oficial.  

(5) Hotararile luate de Oficiu pot fi contestate, motivat, de catre solicitant la 
comisia de reexaminare, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1)."  

22. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20 1, cu urmatorul 
cuprins: 
"ARTICOLUL 20 1 
Procedura orala 
(1) Procedura orala va avea loc din initiativa Oficiului sau la cererea oricareia 
dintre partile implicate, in cadrul procedurii de apel.  

(2) Procedura orala in fata comisiei de reexaminare, inclusiv pronuntarea 
deciziilor, va fi publica, cu exceptia situatiei in care, datorita unor dezavantaje 
pentru parti, comisia decide ca aceasta sa nu fie publica."  

23. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 21 

Protectia provizorie 

(1) Pe perioada de la data publicarii cererii de brevet pentru soi, potrivit art. 16 
alin. (3), pana la data acordarii brevetului pentru soi, solicitantul beneficiaza 
provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularului de brevet pentru soi 
prevazute la art. 27 alin. (1). 



 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

(2) Incalcarea drepturilor prevazute la alin. (1) de catre terti atrage pentru 
persoanele vinovate obligatia de despagubire, potrivit dreptului comun, titlul 
pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa acordarea brevetului pentru 
soi. 
(3) Persoanele care, in perioada de protectie provizorie, efectueaza, fara 
autorizatia titularului, faptele prevazute la art. 27 alin. (1) savarsesc infractiunile 
prevazute la art. 40 alin. (1) si (2). 

(4) In cazul in care cererea de brevet pentru soi este respinsa, solicitantul nu 
beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1)."  

24. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 22 
Prelungirea termenului limita  

(1) Termenele limita privind examinarea cererii de brevet pentru soi, precum si 
pentru repetarea testelor de crestere pot fi prelungite cu pana la un an, cu plata 
taxelor legale. 

(2) La cererea solicitantului, inaintea expirarii termenelor limita potrivit art. 17, 
durata termenelor poate fi prelungita cu cate 3 luni, dar nu mai mult de doua ori, 
sub conditia platii taxei legale." 

25. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 23 
Retragerea cererii de brevet pentru soi 
Ca urmare a unei notificari depuse de solicitant la Oficiu, cererea de brevet 
pentru soi poate fi retrasa in orice moment, pana la luarea hotararii de acordare a 
brevetului pentru soi."  

26. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 24 
Revocarea brevetului pentru soi 

(1) In termen de 3 luni de la publicarea acordarii brevetului pentru soi in 
Buletinul Oficial, orice persoana interesata poate cere la Oficiu revocarea 
brevetului pentru soi, daca nu este indeplinita cel putin una dintre conditiile 
prevazute la art. 6-10 sau 15. Cererea se va face in scris, pentru motive 
intemeiate. 

(2) Persoanele care cer la Oficiu revocarea brevetului pentru soi au acces la 
documente, la rezultatele examinarii tehnice si la descrierea oficiala a soiului.  

(3) Cererea de revocare se va examina de catre comisia de reexaminare, in 
termen de 3 luni de la depunerea la Oficiu.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

(4) Comisia de reexaminare poate sa solicite autoritatii nationale sau altei unitati 
autorizate sa repete testele de crestere sau sa foloseasca un expert de cultura care 
sa participe la examinarea soiului. 

(5) Hotararea comisiei de reexaminare se comunica partilor, in termen de 15 zile 
de la pronuntare. 

(6) Hotararea comisiei de reexaminare poate fi supusa cailor de atac, potrivit 
prevederilor art. 38. 

(7) Hotararile ramase definitive si irevocabile se publica in primul numar al 
Buletinului Oficial, dupa luna luarii hotararii." 

27. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu urmatorul 
cuprins: 

"ARTICOLUL 24 1 

Prioritatea unei noi cereri in cazul revocarii 

In situatia in care o cerere de revocare este motivata de nerespectarea conditiilor 
prevazute la art. 10 si conduce la retragerea sau la anularea cererii de brevet 
pentru soi, si daca persoana care a solicitat revocarea depune o cerere de brevet 
pentru soi, in interval de o luna de la retragere sau de la respingerea cererii 
pentru acelasi soi, poate cere ca data de depozit a noii cereri sa fie considerata 
data retragerii sau respingerii cererii anterioare."  

28. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 25 
Eliberarea brevetului pentru soi si inregistrarea denumirii soiului  
(1) Brevetul pentru soi este eliberat de directorul general al Oficiului, in temeiul 
hotararii de acordare a brevetului pentru soi. 

(2) Brevetul pentru soi si denumirea soiului se inscriu in Registrul national al 
brevetelor de soiuri protejate, care este public si poate fi consultat de terti, cu 
plata taxei de inspectare prevazute de lege.  

(3) In cazul cererii depuse de mai multi solicitanti, brevetul pentru soi se 
elibereaza primului solicitant mentionat in cerere, iar celorlalti li se elibereaza 
cate un duplicat al brevetului pentru soi. 

(4) Amelioratorul, in cazul in care nu este titularul brevetului, este indreptatit sa 
primeasca, la cerere, o copie dupa brevetul pentru soi eliberat."  

29. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul 
cuprins: 



 
 

 

 

 

 

"ARTICOLUL 25 1 Taxe pentru eliberarea brevetului pentru soi si 
inregistrarea denumirii soiului  

(1) Pentru procedurile de examinare in fata Oficiului, solicitantul va plati taxe, 
potrivit Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei 
proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 383/2002 , cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

(2) Taxele se vor plati pentru urmatoarele proceduri: a) inregistrarea cererii de 
brevet pentru soi, potrivit art. 12 alin. (2); b) examinarea denumirii soiului, 
potrivit art. 15; c) examinarea formala, potrivit art. 16; d) examinarea conditiilor 
de fond, potrivit art. 17; e) examinarea tehnica, pe grupe de specii; f) eliberarea 
brevetului pentru soi, potrivit art. 25; g) contestarea hotararilor, potrivit art. 20 
alin. (5), si revocarea brevetului, potrivit art. 24; h) mentinerea in vigoare a 
brevetului pentru soi pe grupe de specii, pentru fiecare an de protectie, potrivit 
art. 33. 

(3) Taxele pentru procedurile prevazute la alin. (2) se platesc in contul 
Oficiului." 

30. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 26 

Durata de protectie a soiului 

(1) Durata de protectie a soiului se calculeaza de la data acordarii brevetului 
pentru soi pana la sfarsitul celui de-al 25-lea an calendaristic care urmeaza 
anului acordarii. 

(2) Durata de protectie pentru soiurile de pomi, vita-de-vie si cartofi se 
calculeaza de la data acordarii brevetului pentru soi pana la sfarsitul celui de-al 
30-lea an calendaristic care urmeaza anului acordarii." 

31. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins: 
"ARTICOLUL 27 

Drepturile titularului de brevet pentru soi 

(1) Titularul de brevet pentru soi beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare a 
noului soi si de dreptul de a interzice oricarei persoane sa efectueze, fara 
autorizatia sa, urmatoarele acte privind materialul de inmultire sau materialul 
recoltat apartinand soiului protejat: 

a) producerea sau reproducerea;  



  

 

 

 

 

b) conditionarea in scopul inmultirii;  

c) oferirea spre vanzare; 

d) vanzarea sau orice alta forma de comercializare; 

e) importul; f) exportul; g) depozitarea pentru unul dintre scopurile prevazute la 
lit. a)-f). 

(2) Pentru materialul recoltat, prevederile alin. (1) sunt aplicabile daca 
urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulativ:  

a) materialul recoltat a fost obtinut fara autorizatia titularului de a folosi 
materialul de inmultire din soiul protejat; 

b) titularul a omis sa isi exercite drepturile in legatura cu constituentii noului soi.  

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru soiurile care: 

a) sunt esential derivate din soiul protejat, daca soiul protejat nu este el insusi un 
soi esential derivat; 

b) nu se disting clar de soiul protejat, potrivit prevederilor art. 7; 

c) necesita, pentru producere, folosirea repetata a soiului protejat.  

(4) In sensul prevederilor alin. (3) lit. a), un soi este considerat esential derivat dintr-
un soi initial daca:  

a) este predominant derivat din soiul initial sau dintr-un soi care, la randul sau, este 
predominant derivat din soiul initial; 
b) este distinct fata de soiul initial din care a derivat, potrivit art. 7;  

c) este in esenta identic cu soiul initial, in expresia caracterelor care rezulta din 
genotipul sau din combinatia de genotipuri dintre ele, cu exceptia deosebirilor 
rezultate din derivare. 

(5) Titularul de brevet pentru soi este indreptatit sa solicite redevente sau o 
remuneratie echitabila pentru exploatarea soiului protejat in cazul acordarii de 
licente pe baza contractuala, iar licentiatul este obligat la plata sumelor de bani 
convenite. 

(6) Litigiile se solutioneaza de catre instantele judecatoresti potrivit dreptului 
comun."  

32. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 28 
Exceptii de la drepturile titularului de brevet pentru soi  
(1) Drepturile conferite titularului de brevet pentru soi nu se extind asupra: 
a) folosirii soiului in scop personal si necomercial; 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

b) folosirii soiului in scop experimental, care include crearea de noi soiuri din 

materialul initial; 

c) folosirii soiului pentru crearea, descoperirea si dezvoltarea de alte soiuri; 

d) actelor prevazute la art. 27 alin. (1) pentru alte soiuri care se incadreaza la lit. 

c), cu exceptia cazului in care prevederile art. 27 alin. (3) sunt aplicabile sau 

daca celalalt soi ori material apartinand soiului este protejat printr-un drept de 

proprietate industriala echivalent;  

e) actelor a caror interzicere ar incalca prevederile art. 1 alin. (2).  

(2) Persoanele care folosesc soiul protejat in unul dintre scopurile prevazute la 
alin. (1) sunt obligate sa informeze titularul despre aceasta.  

(3) Exploatarea soiului de catre terti in intervalul cuprins intre decaderea din 
drepturi a titularului si revalidarea brevetului nu constituie o incalcare a 
drepturilor prevazute la art. 27." 

33. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul 
cuprins: 

"ARTICOLUL 28 1 

Privilegiul fermierului  

(1) Pentru stimularea productiei agricole la speciile de plante prevazute in anexa 
care face parte integranta din prezenta lege, fermierii pot sa exploateze, sa 
inmulteasca soiul pe terenul lor, sa il cultive, sa obtina recolte pentru folosul 
propriu, fara a detine o licenta de la titular, cu exceptia soiurilor protejate care 
sunt hibrizi sau soiuri sintetice.  

(2) Fermierii pot folosi samanta obtinuta pentru semanat sau prin procesatorii de 
samanta.  

(3) In situatia in care samanta se foloseste prin procesatori, aceasta trebuie sa 
ramana identica cu samanta din soiul protejat si cu produsul recoltat.  

(4) Fermierii sunt obligati sa plateasca titularului o remuneratie echitabila pentru 
folosirea semintei din soiul protejat, mai scazuta decat pretul platit pentru o 
licenta de inmultire a materialului de cea mai slaba calitate, folosita pentru 
certificarea oficiala a soiului protejat. 

(5) Titularul este indreptatit sa ceara, in scris, informatiile necesare in legatura 
cu samanta din soiul protejat, produsa de fermier.  

(6) Fermierii si procesatorii de samanta au obligatia sa furnizeze titularului, la 
cerere, informatii in scris despre datele lor de identificare.  

(7) Procesatorii de seminte sunt obligati, la cerere, sa furnizeze titularului 
informatii in scris despre cantitatea de samanta din soiul protejat, livrata pentru 



 

 

 

 

 

 

 

procesare, precum si despre cantitatea de samanta obtinuta dupa procesare, data 
si locul prelucrarii si identitatea persoanei pentru care s-a facut procesarea.  

(8) Fermierii au obligatia, la cerere, sa furnizeze titularului informatii in scris 
despre cantitatea de samanta utilizata si, dupa caz, identitatea procesatorului de 
samanta.  

(9) Titularul are obligatia, la cerere, sa furnizeze fermierilor informatii in scris 
referitoare la pretul incasat pentru licenta de producere de samanta, de categoria 
cea mai slaba, calificata pentru certificarea oficiala, din soiul protejat in aceeasi 
zona. 

(10) Titularul, in scopul monitorizarii si respectarii dispozitiilor alin. (1)-(5), 
poate cere fermierilor si procesatorilor de samanta dovezi in sustinerea 
informatiilor prevazute la alin. (6)-(8)."  

34. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 29 

Epuizarea drepturilor titularului de brevet pentru soi Dreptul titularului de brevet 
pentru soi nu se extinde asupra actelor referitoare la materialul de inmultire si la 
materialul recoltat din soiul protejat 

sau dintr-un soi prevazut la art. 27 alin. (2), precum si nici asupra celor 
referitoare la oricare parte de planta din soiul protejat sau la oricare material 
derivat din acest soi, care a fost vandut sau a fost comercializat de catre titular 
ori cu consimtamantul acestuia, decat daca astfel de acte implica:  

a) inmultirea soiului protejat, cu exceptia cazului in care aceasta inmultire a fost 
facuta atunci cand materialul a fost pus la dispozitie tertilor pentru inmultire;  

b) exportul de material din soiul protejat intr-o tara terta care nu protejeaza 
soiurile de plante din genurile si speciile carora le apartine soiul protejat, cu 
exceptia cazului in care materialul este destinat consumului alimentar."  

35. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:  

"CAPITOLUL VII 

Incetarea efectelor brevetului pentru soi" 


36. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 30 

Anularea brevetului pentru soi  


(1) Oficiul declara brevetul pentru soi nul daca constata una dintre urmatoarele 
situatii: a) soiul nu era nou, in sensul art. 6, sau distinct, in sensul art. 7, la data 



 

 

 
 

  

 

depunerii cererii sau la data revendicarii prioritatii, dupa caz; b) acordarea 
brevetului pentru soi s-a bazat esential pe informatii si documente furnizate de 
ameliorator, soiul nu a fost uniform, in sensul art. 8, sau stabil, in sensul art. 9, la 
data acordarii drepturilor; c) persoana careia i s-a acordat brevetul pentru soi nu 
era indreptatita, cu exceptia cazului in care a avut loc o transmitere a drepturilor 
catre persoana indreptatita. 
(2) Hotararile Oficiului se comunica partilor in termen de 15 zile de la 
pronuntare si pot fi supuse cailor de atac prevazute la art. 38.  

(3) Hotararea de anulare a brevetului pentru soi, ramasa definitiva si irevocabila, 
se publica in Buletinul Oficial si anularea se opereaza in Registrul national al 
brevetelor de soiuri protejate." 

37. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:  
"ARTICOLUL 31 
Decaderea din drepturi a titularului de brevet pentru soi  
(1) Oficiul decade titularul de brevet pentru soi din drepturile decurgand din 
acesta, atunci cand constata una dintre urmatoarele situatii:  

a) titularul de brevet pentru soi nu indeplineste obligatia de mentinere a soiului 
protejat, prevazuta la art. 33 alin. (1);  

b) titularul de brevet pentru soi nu da curs cererii Oficiului sau autoritatii 
nationale de a furniza informatii sau material in scopul verificarii existentei  

soiului protejat pe parcursul perioadei de valabilitate a brevetului pentru soi;  

c) titularul de brevet pentru soi nu propune in termenul acordat o denumire 
adecvata pentru soi, atunci cand Oficiul solicita schimbarea denumirii soiului, 
deoarece aceasta nu mai satisface conditiile prevazute la art. 15;  

d) titularul de brevet pentru soi nu plateste taxele de mentinere in vigoare a 
brevetului pentru soi. 

(2) Oficiul nu va proceda la decaderea titularului din drepturi inainte de a-i 
notifica neindeplinirea uneia dintre obligatiile prevazute la alin. (1). Decaderea 
din drepturi a titularului de brevet pentru soi se publica in Buletinul Oficial si 
produce efecte de la data inscrierii in Registrul national al brevetelor de soiuri 
protejate. 

(3) Titularul de brevet pentru soi poate cere la Oficiu revalidarea brevetului de 
soi pentru motive justificate, in termen de 6 luni de la data publicarii decaderii.  

(4) Hotararea privind cererea de revalidare a brevetului pentru soi se comunica 
partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi supusa cailor de atac 
prevazute la art. 38. Revalidarea se publica in Buletinul Oficial."  



 

 

  

 
 
 

 

 

 

38. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 32 

Renuntarea la brevetul pentru soi 

(1) Titularul de brevet pentru soi poate renunta oricand pe durata protectiei 
soiului la brevetul pentru soi, pe baza unei declaratii scrise transmise la Oficiu.  

(2) Renuntarea la brevetul pentru soi produce efecte de la data transmiterii 
cererii la Oficiu. 

(3) Renuntarea se inscrie in Registrul national al brevetelor de soiuri protejate si 
produce efecte pentru terti de la data publicarii in Buletinul Oficial.  

(4) Daca brevetul pentru soi a facut obiectul unui contract de licenta, renuntarea este 
posibila numai cu acordul licentiatului." 

39. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 33 

Mentinerea soiului protejat 

(1) Titularul de brevet pentru soi este obligat ca, pe toata durata de valabilitate a 
brevetului pentru soi, sa mentina soiul, astfel incat acesta sa isi pastreze toate 
caracterele prezentate in descrierea oficiala, la data acordarii brevetului pentru 
soi. 

(2) Pentru verificarea distinctivitatii, a uniformitatii si a stabilitatii noului soi, 
autoritatea nationala poate cere titularului de brevet pentru soi sa furnizeze 
seminte, material de inmultire, documente sau orice alte informatii necesare 
verificarii. 

(3) Oficiul poate cere titularului de brevet pentru soi, pe toata durata de 
valabilitate a brevetului, informatii si documente din care sa rezulte existenta 
soiului si mentinerea caracteristicilor acestuia. 

(4) Daca titularul de brevet pentru soi nu da curs cererii adresate de Oficiu, 
titularul de brevet este decazut din drepturile conferite de brevetul pentru soi, 
potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) lit. a)." 

40. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 34 

Transmiterea drepturilor asupra soiului  



 

 

 

 

 

 

 

(1) Dreptul la acordarea unui brevet pentru soi, dreptul la brevetul pentru soi, 
precum si drepturile ce decurg din brevetul pentru soi pot fi transmise altor 
persoane fizice sau juridice. 

(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, licenta exclusiva sau 
neexclusiva ori prin succesiune legala sau testamentara.  

(3) Daca o alta persoana decat cea care figureaza in brevet este indreptatita la 
acordarea brevetului pentru soi, Oficiul elibereaza brevetul pentru soi persoanei 
indreptatite si publica schimbarea in Buletinul Oficial.  

(4) Daca brevetul pentru soi apartine mai multor persoane, partea ce ii revine 
uneia dintre acestea poate fi transmisa unor terti, daca li se notifica acest lucru in 
scris, iar acestia nu raspund in interval de o luna.  

(5) Transmiterea drepturilor intra in vigoare la data incheierii.  

(6) Transmiterea drepturilor nu afecteaza drepturile dobandite de catre terti 
inaintea datei de transmitere.  

(7) Transmiterea drepturilor se inscrie, dupa caz, in Registrul national al 
cererilor de brevete pentru soiuri sau in Registrul national al soiurilor protejate, 
se publica in Buletinul Oficial si devine opozabila tertilor de la aceasta data.  

(8) O transmitere care inca nu a fost inscrisa in Registru poate totusi sa fie 
invocata impotriva tertilor care au dobandit drepturi dupa data de transmitere, 
daca la data la care au dobandit aceste drepturi cunosteau ca s-a facut 
transmiterea."  

41. Articolul 35 se abroga. 

Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:  
42. "ARTICOLUL 36 
Contractul de licenta 

(1) Daca se acorda o licenta exclusiva, licentiatul beneficiaza de dreptul exclusiv 
de exploatare a noului soi, in limitele prevazute in contractul de licenta.  

(2) Daca se acorda o licenta neexclusiva, titularul isi pastreaza dreptul de a 
acorda licenta si altor persoane, iar licentiatul nu poate sa transmita tertilor 
dreptul de exploatare primit.  

(3) Titularul de brevet pentru soi poate solicita la Oficiu publicarea ofertei de 
licenta in Buletinul Oficial. 

(4) Oficiul va inregistra contractul de licenta in Registrul national al brevetelor 
de soiuri protejate si il va publica in Buletinul Oficial.  

(5) La solicitarea persoanei interesate, Oficiul poate inregistra si alte transmiteri 
de drepturi asupra soiului protejat, cu plata taxei legale."  



 

 
 

 

 
 

 

43. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 37 

Licenta obligatorie  

(1) Pentru motive de interes public, la cererea unei parti interesate se poate 
acorda o licenta obligatorie, neexclusiva, de catre Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale. 

(2) In situatia acordarii licentei obligatorii, se vor preciza activitatile permise si 
conditiile rezonabile. 

(3) Conditiile rezonabile vor lua in considerare interesele titularului brevetului 
pentru soi, care ar putea fi afectate de acordarea licentei obligatorii.  

(4) Licenta obligatorie se acorda pe o perioada limitata in timp, cu plata unei 
remuneratii catre titular, care, la randul sau, va indeplini anumite obligatii 
necesare exploatarii licentei obligatorii.  

(5) Acordarea licentei obligatorii nu impiedica titularul sa isi exploateze soiul 
sau sa acorde alte licente neexclusive tertilor.  

(6) La expirarea fiecarui an calendaristic de licenta obligatorie sau oricand in 
timpul duratei de exploatare acordate, partile implicate pot cere modificarea 
conditiilor de exploatare a licentei obligatorii.  

(7) In cazul unui soi esential derivat, daca titularul soiului initial refuza sa 
acorde o licenta de exploatare a soiului derivat, o licenta obligatorie neexclusiva 
poate fi acordata in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive.  

(8) Daca titularul unei inventii biotehnologice solicita acordarea unei licente 
obligatorii neexclusive pentru folosirea unui soi protejat, Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale poate acorda o licenta obligatorie neexclusiva, cu 
conditia platii unei remuneratii rezonabile titularului soiului protejat, in 
urmatoarele situatii:  

a) titularul inventiei a cerut titularului brevetului pentru soi o licenta pe baza 
contractuala si nu a obtinut-o; sau 

b) inventia constituie un progres tehnic semnificativ, de un interes economic 
deosebit. 

(9) Daca titularul unui brevet pentru soi solicita acordarea unei licente pentru 
folosirea unei inventii biotehnologice protejate printr-un brevet de inventie, 
Tribunalul Bucuresti, potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, 



 

 

 

 

 

 

 

republicata, cu modificarile ulterioare, poate acorda o licenta obligatorie 
neexclusiva, cu plata catre titular a unei redevente rezonabile.  

(10) La solicitarea motivata, prezentata de persoana interesata, Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau, dupa caz, Tribunalul Bucuresti 
poate retrage licenta obligatorie, atunci cand circumstantele care au condus la 
acordarea acesteia au incetat sa mai existe, cu conditia ca interesele legitime ale 
persoanei care a dobandit-o sa fie protejate intr-o maniera corespunzatoare. 
Licenta nu va fi retrasa daca circumstantele care au determinat acordarea 
acesteia risca sa se produca din nou. 

(11) Hotararile privind acordarea utilizarii unei licente obligatorii, precum si 
cele privind remuneratia prevazuta in raport cu utilizarea acesteia pot fi atacate 
la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.  

(12) Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind acordarea sau, dupa 
caz, retragerea licentei obligatorii se comunica de persoana interesata la Oficiu, 
care le inregistreaza in Registrul national al brevetelor pentru soiuri si publica 
mentiunea acestor hotarari in Buletinul Oficial, in termen de o luna de la 
comunicare."  

44. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 38 

Caile de atac impotriva hotararilor Oficiului  

(1) Hotararile luate de Oficiu pot fi contestate de catre persoanele interesate. 
Cererea va fi depusa la Oficiu in interval de doua luni de la comunicarea 
hotararii, iar motivele contestarii, in interval de pana la 4 luni.  

(2) Contestatia sau, dupa caz, cererea de revocare sau de anulare a brevetului 
pentru soi va fi examinata de catre comisia de reexaminare in termen de 3 luni 
de la depunere, daca dovezile permit solutionarea cauzei in acest termen. 
Componenta acestei comisii va fi alta decat a celei de examinare si va fi 
alcatuita din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale si ai Oficiului. 

(3) Hotararile comisiei se comunica partilor in termen de 15 zile de la 
pronuntare si pot fi atacate cu apel la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de 
zile de la comunicare.  

(4) Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata cu recurs de Curtea de Apel 
Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.  

(5) La cererea instantei judecatoresti, Oficiul este obligat sa transmita 
documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita."  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 40 

Infractiuni de contrafacere si divulgare  

(1) Constituie infractiune de contrafacere efectuarea fara autorizatia titularului 

brevetului pentru soi si cu intentie a oricarui act prevazut la art. 27 alin. (1).  


(2) De asemenea, constituie infractiune savarsirea cu intentie a urmatoarelor 

fapte: 

a) folosirea pentru materialul de inmultire, produs si vandut, a unei alte denumiri 

decat cea inregistrata; 

b) folosirea denumirii inregistrate a unui nou soi pentru materialul de inmultire,
 
produs si vandut, care nu apartine acestui soi; 

c) atribuirea, pentru materialul de inmultire produs si vandut, a unei denumiri 

foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel incat sa poata produce confuzii;  

d) vanzarea de material de inmultire cu mentiunea falsa ca apartine soiului 

pentru care s-a acordat brevet pentru soi, inducand astfel in eroare cumparatorul; 

e) falsul la inscrierea unui soi in Registrul national al brevetelor pentru soiuri
 
protejate; 

f) intocmirea de rapoarte false, precum si falsificarea documentelor cerute de
 
prezenta lege;  

g) furnizarea de documente care contin informatii false.  


(3) Faptele prevazute la alin. (1) si (2) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 

2 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). Tentativa se 

pedepseste. 


(4) Divulgarea de date sau informatii, reprezentand un secret comercial referitor 

la un nou soi pentru care s-a depus o cerere de acordare a unui brevet pentru soi,
 
se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 10.000 lei 

(RON) la 30.000 lei (RON). Tentativa se pedepseste.  


(5) In situatia in care infractiunile prevazute la alin. (1), (2) si (4) sunt savarsite
 
de un functionar, in exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea 

de la 6 luni la 5 ani. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a 

partii vatamate. 


(6) Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet, acesta are dreptul la
 
despagubiri, potrivit prevederilor dreptului comun, si poate solicita instantei 

judecatoresti sa dispuna masura de confiscare sau, dupa caz, distrugerea
 
produselor contrafacute." 


46. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 41 




  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Actiunea in contrafacere  
(1) O actiune in contrafacere poate fi pornita numai dupa publicarea acordarii 

brevetului pentru soi.
 

(2) Daca a fost acordata o licenta si nu sunt alte prevederi in contract, licentiatul 

poate introduce o actiune in contrafacere doar cu consimtamantul titularului 

brevetului pentru soi.
 

(3) Detinatorul unei licente exclusive poate introduce o actiune in contrafacere, 

daca l-a instiintat pe titularul brevetului pentru soi si acesta nu a actionat in
 
termenul solicitat de licentiat.  


(4) Cand o actiune in contrafacere a fost pornita de catre titularul brevetului 

pentru soi, licentiatul se poate constitui parte civila pentru repararea 

prejudiciului."  


47. Titlul capitolului XI va avea urmatorul cuprins:  

"CAPITOLUL XI 

Masuri asiguratorii si probe"  


48. La articolul 42, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins: 

"(1) Titularul brevetului pentru soi poate solicita instantei judecatoresti:  

a) ordonarea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a 

drepturilor decurgand din brevetul pentru soi si daca aceasta incalcare risca sa 

cauzeze un prejudiciu ireparabil si exista un risc de distrugere a elementelor de
 
proba; 

b) ordonarea, imediat dupa urmarire, a unor masuri privind incetarea faptelor 

de incalcare a drepturilor decurgand din brevetul pentru soi, savarsite de o
 
terta persoana cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri 

importante, care implica o atingere a acestor drepturi;  

c) ordonarea masurii confiscarii sau distrugerii materialului de inmultire 

prevazut la art. 40 alin. (2).  


(2) Instanta va putea dispune autorului incalcarii drepturilor decurgand din 

brevetul pentru soi sa informeze titularul asupra identitatii tertilor care au
 
participat la producerea si distribuirea materialului de inmultire prevazut la art. 

40 alin. (2). 


(3) Pentru ordonarea masurilor prevazute la alin. (1) sunt aplicabile dispozitiile 

Codului de procedura civila." 


49. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 44 

Competente  




 

 

 

 
 

 

 

 

 

(1) Competentele pentru punerea in aplicare a prezentei legi apartin Oficiului si 
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.  

(2) Oficiul, ca organ de specialitate in subordinea Guvernului si unica autoritate 
pe teritoriul Romaniei pentru acordarea protectiei in domeniul proprietatii 
industriale, acorda brevete pentru noile soiuri, in conformitate cu prezenta lege 
si cu respectarea conventiilor la care Romania este parte, avand urmatoarele 
atributii: 

a) inregistreaza, publica si examineaza cererile de acordare a brevetelor pentru 
noile soiuri; 

b) organizeaza si tine Registrul national al cererilor de brevete pentru soiuri si 
Registrul national al brevetelor pentru soiuri protejate;  

c) editeaza periodic Buletinul Oficial, care contine informatii cu privire la 
cererile de brevete pentru soiuri, la denumirea de noi soiuri si la propunerile de 
denumiri, precum si la noile soiuri pentru care s-a acordat brevet;  

d) asigura schimbul de publicatii cu administratiile nationale similare straine si 
cu organisme si organizatii internationale de profil;  

e) stabileste, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale, caracteristicile cuprinse in chestionarul tehnic, avandu-se in vedere 
normele de examinare elaborate pe specii de plante de catre Oficiul comunitar;  

f) atesta reprezentantii autorizati pentru procedurile privind protectia noilor 
soiuri de plante in fata Oficiului. 

(3) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale: 

a) decide din punct de vedere tehnic asupra metodologiei de testare a noilor 
soiuri prin autoritatea nationala desemnata pentru efectuarea examinarii tehnice; 
b) colaboreaza cu Oficiul, cu asociatiile amelioratorilor, ale titularilor de brevete 
pentru soiuri, ale producatorilor de seminte si material de inmultire, cu 
institutele si statiunile de cercetare de profil, in vederea protectiei si promovarii 
noilor soiuri, si stabileste strategia de dezvoltare in domeniul crearii de noi 
soiuri; 
c) desemneaza experti de cultura, ca reprezentanti in comisia de reexaminare;  
d) acorda licente obligatorii, potrivit prevederilor art. 37 alin. (2).  

(4) Oficiul si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin 
reprezentantii lor, dezvolta relatii de cooperare cu statele parti contractante ale 



 

 

 
 

Conventiei, cu Oficiul Uniunii Internationale pentru Noile Soiuri de Plante si cu 
Oficiul comunitar in domeiul protectiei noilor soiuri de plante."  

50. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 45 

Protectia noilor soiuri in strainatate Persoanele fizice si juridice romane au
 
dreptul sa isi aleaga statul sau organizatia interguvernamentala unde vor sa 

depuna pentru prima data o cerere de brevet pentru soi sau pentru un titlu de 

protectie echivalent." 

51. Dupa articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 45^1 - 45^3, cu 

urmatorul cuprins:  

"ARTICOLUL 45 1 Registrul national al cererilor de brevete pentru soiuri In 

Registrul national al cererilor de brevete pentru soiuri (RNCBS) sunt publicate 

cel putin urmatoarele indicatii: 

a) numarul cererii de brevet pentru soi;  

b) specia, taxonul botanic si denumirea soiului;  

c) data de depozit; 

d) numele si adresa solicitantului;  

e) numele si adresa amelioratorului; 

f) numele si adresa mandatarului;  

g) modificarile in situatia juridica a cererii de brevet pentru soi.  


ARTICOLUL 45 2 
Registrul national al brevetelor pentru soiuri In Registrul national al brevetelor 

pentru soiuri (RNBS) sunt inregistrate cel putin urmatoarele indicatii:  

a) data si numarul cererii de acordare a brevetului pentru soi, completate la 

Oficiu; 

b) data de prioritate; 

c) data de depozit; 

d) numele si adresa solicitantului;  

e) statul in care solicitantul isi are sediul; 

f) numele si adresa mandatarului;  

g) numele si adresa amelioratorului;  

h) taxonul botanic; 

i) denumirea soiului;  

j) numele/denumirea si adresa/sediul titularului;  

k) schimbarile privind adresa si numele titularului;  

l) orice modificare sau transmitere de drepturi;  

m) taxa de eliberare si de mentinere a brevetului pentru soi;  

n) titularul brevetului pentru soi; 

o) declaratii de renuntare la brevetele pentru soi; 




 
 

 

 

 

  
 

 

p) hotararea de anulare sau decadere, dupa caz.  

ARTICOLUL 45 3 
Protectia soiurilor la Oficiul comunitar  
(1) Daca un solicitant roman doreste sa depuna o cerere de protectie la Oficiul 
comunitar acesta poate sa o depuna:  

a) direct la Oficiul comunitar, printr-un mandatar cu sediul sau rezidenta in 
Comunitatea Europeana; sau  

b) la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, care va functiona ca oficiu receptor 
al cererii de protectie. 

(2) Cererea de protectie a noului soi continand documentele prevazute in 
Regulamentul comunitar 2.100/1994, depusa la Oficiu, va fi transmisa la Oficiul 
comunitar in interval de doua saptamani de la depunere, sub conditia platii taxei 
de inregistrare a cererii. 

(3) Data de depozit a cererii la Oficiul comunitar va fi data la care se primeste o 
cerere completa si daca sunt platite taxele legale.  

(4) Orice soi protejat prin dreptul comunitar nu mai poate constitui obiectul unui 
brevet pentru soi national.  

(5) Daca titularul unui drept national pentru un soi dobandeste ulterior un drept 
comunitar, titlul national se suspenda."  

52. Titlul si alineatul (1) ale articolului 46 vor avea urmatorul cuprins: 
"ARTICOLUL 46 

Dispozitii tranzitorii si finale 

(1) Cererile de brevete pentru soi, inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si 
Marci in conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie si ale 
Hotararii Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a Legii nr. 64/1991, pentru care nu s-a luat o hotarare de admitere sau de 
respingere, se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi." 

53. Dupa articolul 46 se introduce anexa care va avea urmatorul cuprins: 
"ANEXA SPECIILE DE PLANTE AGRICOLE la care se solicita dispozitiile 
privitoare la privilegiul fermierului a) Plante furajere Cicer arietinum L. - naut 
Lupinus luteus L. - lupin galben Medicago sativa L. - lucerna Pisum sativum L. 
- mazare de gradina Trifolium alexandrinum L. - trifoi egiptean Trifolium 
resupinatum L. - trifoi persan Vicia faba L. - bob Vicia sativa L. - mazariche 
Lolium multiflorum Lam. - rye gras italian b) Cereale Avena sativa L. - orz 



 
 

 
 

 

 

Hordeum vulgare L. - ovaz Oryza sativa L. - orez Phalaris canariensis L. - mei 
Secale cereale L. -secara X Triticosecale Wittm. - triticale Triticum aestivum L. 
Emend, Fiori et Paol - grau comun Triticum durum Desf. - grau dur Triticum 
spelta L. - grau c) Cartofi Solanum tuberosum L. - cartofi d) Plante tehnice si 
oleaginoase Brassica napus L. - rapita Brassica rapa L. - gulie Linum 
usitatissimum L. - in pentru ulei (exclus inul pentru fibra)."  
ART. II 

(1) Cererile de brevete pentru soi inregistrate la Oficiu in conditiile Legii nr. 
255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, cu modificarile ulterioare, 
pentru care nu s-a luat o hotarare de acordare sau respingere pana la intrarea in 
vigoare a prezentei legi, se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.  

(2) Durata de protectie a brevetului pentru soi, eliberat inainte de data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, pentru speciile de cartof si hamei, este de 30 de ani de 
la data acordarii. 

ART. III 

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I.  

(2) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea 
Guvernului nr. 200/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea 
Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 martie 2000, se modifica 
in mod corespunzator.  

(3) In tot cuprinsul Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, 
cu modificarile ulterioare, sintagma "brevet de soi" se inlocuieste cu sintagma 
"brevet pentru soi". 

Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, cu 
modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin 
prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-
se textelor o noua numerotare. 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, 
republicata. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 

BOGDAN OLTEANU 



p. PRESEDINTELE SENATULUI, RADU MIRCEA BERCEANU Bucuresti, 4 
mai 2006. Nr. 119. 
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