LEGEA nr. 57/1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea,
controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului
saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole

Articol unic. — Legea nr. 75 din 6 iulie 1995 privind producerea, controlul
calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si
inregistrarea soiurilor de plante agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 150 din 14 iulie 1995, se modifica si se completeaza astfel:
1. Articolul 28 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Se infiinteaza Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, prin
reorganizarea Comisiei de Stat pentru Incercarea si Omologarea Soiurilor,
pastrandu-se structura organizatorica si nivelul de salarizare a personalului. Institutul
de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor functioneaza ca organ de
specialitate in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si are urmatoarele
atributii:
a) elaboreaza metodologia de prezentare si de examinare a noilor soiuri, in
vederea inscrierii in registrul de stat si in lista oficiala, tinand seama de
reglementarile interne si internationale in materie;
b) examineaza soiurile pentru care se solicita inscrierea in registrul de stat si
in lista oficiala;
c) previne instrainarea materialului biologic aflat in examinare si asigura
secretul informatiilor obtinute;
d) asigura conservarea esantioanelor de seminte din soiurile inscrise in
registrul de stat;
e) efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate
pentru comercializare;
f) este depozitarul registrului de stat, editeaza si publica anual lista oficiala.“
2. Articolul 44 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Societatile comerciale cu profil agricol, societatile agricole, asociatiile agricole
fara personalitate juridica, producatorii agricoli individuali, precum si alti proprietari
legali de terenuri agricole beneficiaza de reduceri la preturile de cumparare ale
semintelor provenite de la agentii economici autorizati de pana la 50%, daca
reinnoiesc anual samanta pentru culturile stabilite de Guvern.“
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 martie
1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 martie 1997, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU
Bucuresti, 16 aprilie 1997.
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