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REPUBLICARI

Legea nr. 25511998.)
privind protecfia noilor soiuri de plante

CAPITOLUL I
Dispozilii generale

ARTICOLUL 1
Obiectul protecliei

(1) Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante
aparfindnd tuturor genurilor gi speciilor de plante, incluzdnd,
printre altele, hibrizii intre genuri 9i specii, sunt protejate,
recunoscute gi apdrate pe teritoriul Romdniei prin acordarea
unui brevet pentru soi de cdtre Institutul de Stat pentru Testarea
gi lnregistrarea Soiurilor, denumit in continuare /SnS, in
condi[ii le prezentei legi.

(2) Drepturile prevdzute la alin. (1) nu vor aduce atingere
dispozilii lor legale referitoare la bunele moravuri 9i ordinea
publicd, apdrarea sindtdlii 9i vie[ii oamenilor, animalelor gi
plantelor, protejarea mediului, a proprietd{ii industriale ori
comerciale sau a concurenlei, a come(ului gi a produc[iei
agricole.

ARTICOLUL 2
Defini[ii

in infelesul prezentei legi, termenii gi expresiile de maijos se
definesc dupd cum urmeazd:

a) soi - grupul de plante apa(indnd unui taxon botanic de
cel maijos rang cunoscut, care poate fi:

1. definit prin expresia caracterelor rezultAnd dintr-un anumit
genotip sau dintr-o anumitd combinafie de genotipuri;

2. distinct fald de orice alt grup de plante, prin expresia a cel
pu[in unuia dintre caracterele prevdzute 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 acordd un
brevet pentru soi de cdtre ISTIS;

c) material de inmu$ire - seminfe, plante intregi sau diferite
pa(i de plante care au capacitatea sd reproducd plante intregi;

d) ameliorator este:
1. persoana care a creat sau a descoperit 9i a dezvoltat un

nou soi;
2. persoana care este angajatorul persoanei prevdzute la

pct. 1 sau cea care a comandat activitatea de creare de noi
soiuri, Tn conformitate cu legea sau pe baza unui contract care
specificd faptul cd dreptul amelioratorului apa(ine primului;

3. succesorul in drepturi al persoanei prevdzute la pct. 1
sau 2, dupd caz;

e) so/ictfant- persoana care a inregistrat o cerere de brevet
pentru soi la ISTIS;

f) titular de brevet pentru soi- persoana care deline brevetul
pentru soi sau succesorul sdu in drepturi;

g) fesfe in vegetalie - experienlele organizate Tn vegetalie
pentru determinarea distinctivitdlii, uniformitdlii 9i stabilitetii
(teste DUS);

h) Convenlie - Conven[ia interna[ionald pentru protecfia
noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961 , revizuitd la Geneva
fa 10 noiembrie 1972,l,a23 octombrie 1978 Si la 19 martie 1991,

la care Rom6nia a aderat prin Legea nr. 186/2000, publicatd Tn
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 547 din 6 noiembrie
2000;

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

j) Buletinul oflcial- Buletinul Oficial de Proteclie al Noilor
Soiuri de Plante;

k) autoritatea nalionald - autoritatea pentru efectuarea
testelor ?n vegetalie este ISTIS;

l) Regisfrul nalional- Registrul nafionalal brevetelor pentru
soiuri;

m) licenla de invenlie - facultate concedatd in tot sau in
parte de titularul unui drept de proprietate industriald in favoarea
unei alte persoane de a folosi dreptul sdu exclusiv de exploatare
in schimbul unei redevenfe;

n) redevenla - obliga[ie platibild periodic la date fixe 9i sub
formd de cotd pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia in
scopuri productive.

ARTICOLUL 3
Tratamentul na[ional

De dispoziliile prezentei legi beneficiazd 9i persoanele fizice
sau juridice strdine cu domiciliul, respectiv cu sediul in afara
teritoriului Romdniei, Tn condiliile Convenfiei prevdzute la art.2
lit. h) gi ale altor conven[ii la care Romdnia este parte.

ART]COLUL 4
Reprezentarea

(1) Persoanele fizice gijuridice care solicitd protectia pentru
un nou soi pot fi reprezentate in procedurile in fala ISTIS de
cdtre un reprezentant autorizat, in condilii le 9i la termenele
previzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

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

CAPITOLUL II
Brevetabilitatea noilor soiuri de plante

ARTICOLUL 5
Condilii pentru acordarea protecfiei

(1) ISTIS acordd proteclie pentru un nou soi de plantd 9i
elibereazd brevetul pentru soi dacd acesta este:

a) nou;
b) distinct;
c) uniform;
d) stabil.
(2) Soiul trebuie sd poarte o denumire, potrivit prevederilor

art.  15.

ARTICOLUL 6
Noutatea

(1) Soiul este nou dacd la data inregistrdrii cererii de brevet
pentru soi sau la data invocdrii prioritdfii materialul de inmullire
ori recoltat nu a fost v6ndut sau nici nu a fost pus printr-un alt

') Republicate ln iameiul art, V din L6gea nr. 204/20'11 pentru modificarea $ clmpletrarea Legil nr, 255/1998 privind prot€clia noilor soiuri de plante 9i a
Legii nr. '186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internalionalii pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 d€cambri€ '1961, rgvizuitg la Ggneva la
10 noiembrie 1972, la 23 oclombrie 1978 Si la 19 martie 1991, publicatl in l\4onitorul Oficial al Romanisi, Partea l. nr 813 din 17 noiembrie 2011, dandu-se lext€lor
o noua numetotare.

Legsa nr. 25t1998 a maifost republicati in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr 65 din 26 ianuarie 2007.
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mod la dispozi[ia te(ilor, de cdtre ameliorator sau cu acordul
acestuia, in scopul exploatdrii comerciale a noului soi:

a) pe teritoriul Romdniei, cu un an Tnaintea inregistrdrii 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, arbori
9i arbugti ornamentali 9i vila-de-vie, cu mai mult de 6 ani.

(2) De asemenea, nu i9i pierde noutatea soiul care:
a) face obiectul unui contract de transmitere de drepturi,

dacd anterior inregistrdrii cererii nu a avut loc exploatarea
comercialS a noului soi;

b) face obiectul unui acord intre ameliorator gi o altd
persoanS, in virtutea cdruia amelioratorul autorizeazd
producerea materialului de Tnmul[ire sub controlul sdu;

c) face obiectul unui acord al amelioratorului cu un te( privind
efectuarea unui studiu sau experiment ?n plin cdmp sau in
laborator ori a unor experimentdri pe un egantion mic de plante
in vederea evaludrii noului soi;

d) a fost pus la dispozifie unui ter!, sub formd de material de
inmulfire sau ca material recoltat, ca urmare a folosirii in
scopurile specificate la art. 33, 9i care nu este folosit pentru
Tnmulliri ulterioare, aceste acte nefiind considerate ca exploatare
comerciald a noului soi, in sensul prevederilor art. 33;

e) a fost pus la dispozifie, ca urmare a faptului cd
amelioratorul a expus soiul intr-o expozifie recunoscutd oficial;

f) a fost pus la dispozifie unui organism oficial, in cadrul unei
obligalii legale sau pe bazd de contract, Tn vederea producerii,
reproducerii, multiplicdrii, condifiondrii sau a depozitdrii, fdrd ca
persoana care a solicitat proteclia sd T9i piardd dreptul exclusiv
de exploatare a soiului, cu condilia ca nicio altd punere la
dispozi[ie in scop comercial sd nu fi fost fdcutd anterior; dacd o
astfel de punere la dispozifie a soiului a fost util izatd pentru
producerea unui hibrid 9i acesta a fost comercializat, se aplicd
prevederile alin. (1);

g) a fost pus la dispozifie de o unitate sau de o firmd unei
alte unitd[i sau unei firme cdreia ii este subordonatd sau dacd
amdndoud unit5file sau firmele apa(in in intregime unei te(e
unitdfi sau firme, cu condifia sd nu fi avut loc o altd punere la
dispozi[ie.

ARTICOLUL 7
Distinctivitatea

(1) Soiul este distinct dacd se deosebegte clar, prin unul sau
mai multe caractere relevante care rezultd dintr-un anumit
genotip sau dintr-o combinafie de genotipuri, fafd de orice alt soi
a cdruiexisten!5 este notoriu cunoscutd la data depunerii cererii
de brevet pentru soi la ISTIS sau, dupd caz,la data de prioritate
invocatd.

(2) Distinctivitatea unui soi este definitd prin caractere care
pot fi recunoscute, descrise gi identificate precis.

(3) Soiurile considerate notoriu cunoscute sunt cele:
a) protejate in Romdnia giinregistrate in Registrul nalional al

brevetelor pentru soiuri sau in alte state pdrfi contractante la
Conventie;

b) Tnregistrate Tn catalogul oficial al soiurilor de plante de
culturd din RomAnia destinate comercializdrii sau Tn registre 9i
cataloage similare din alte state, pd(i contractante la Convenfie;

c) pentru care existd o cerere inregistratd pentru protectia
soiului sau pentru inscrierea lui intr-un registru de soiuri din
RomAnia, cu condifia ca cererea s5 conducd la acordarea
protecfiei sau la inregistrarea soiului;

d) pentru care existd o cerere inregistratd in strdindtate
pentru acordarea protecliei sau pentru inregistrarea soiului, cu
condilia ca cererea sd conducd la acordarea protecliei sau la
?nregistrare;

e) oferite spre vdnzare sau vdndute pe teritoriul Rom6nipi ori
al altor state.

ARTICOLUL 8
Uniformitatea

Soiul este uniform dac6, supuse varia[ii lor previzibile pe
parcursul ciclului de Tnmullire, plantele rdm6n suficient de
uniforme in caracterele relevante, inclusiv cele folosite in
examinarea distinctivitafii soiului, precum gi in alte caractere
folosite pentru descrierea soiului.

ARTICOLUL 9
Stabilitatea

Soiul este stabil, dacd, dup6 inmulfiri repetate sau in cazuri
speciale, la sfdrgitul fiecdrui ciclu de inmul{ire, caracterele
relevante pentru stabilirea distinctivitdlii sau oricare alte
caractere folosite pentru descrierea soiului rdmdn neschimbate.

CAPITOLUL II I
Dreptul la protecfie

, ARTICOLUL 1O
Dreptul la brevetul pentru soi

(1) Dreptul la brevetul pentru soi aparline amelioratorului 9i
poate fi transmis prin cesiune.

(2) Daca mai mulfi amelioratori au creat sau au descoperit 9i
au dezvoltat in comun un nou soi, dreptul la brevetul pentru soi
aparline in comun acestora.

(3) Dispozilii le alin. (2) se aplicd giTn cazulin care doud sau
mai multe persoane au descoperit soiul 9i altd persoand sau alte
persoane l-au dezvoltat.

(4) Dreptul la brevetul pentru soi poate, de asemenea, sd
aparlind in comun amelioratorului si altei persoane, dacd
amelioratorul gi cealaltd persoand declard in scris cd sunt de
acord sd delina in comun acest drept.

(5) Amelioratorul care a creat un nou soi Tn timpul serviciului
este TndreptS[it, dacd nu este altfel prevdzut in contractul sdu
individual de muncd, la brevetul pentru soi gi la o remunerafie
echitabilS.

(6) Tn situafia in care dreptul la brevetut pentru soi aparline la
doud sau mai multe persoane potrivit alin. (2)-(4), una dintre
ele sau mai multe pot Tmputernici pe celelalte, printr-o declaralie
scris6, sd revendice dreptul la brevetul pentru soi.

CAPITOLUL IV
Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului

pentru soi

ARTICOLUL 11
Depunerea cererii de brevet pentru soi

Cererea de brevet pentru soi poate fi depusd la ISTIS de
orice persoani fizicd ori juridicd sau de reprezentantul legal al
acesteia:

a) la sediul ISTIS;
b) prin pogti;
c) in formd electronicd, dacd solicitantul are aceastd

posibilitate.

ARTICOLUL 12
Conlinutul cererii de brevet pentru soi

(1) Cererea de brevet pentru soi se depune Tn limba romdnd,
pe formular-tip, 9i conline:

a) datele de identificare a solicitantului, cuprinz1nd numele,
prenumele, domiciliul sau regedinla, dacd este persoand fizicd,
ori denumirea firmei, sediul giformele legale de constituire, dacd
este persoand juridicd;
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b) denumirea specieiin limba latind 9i denumirea comund in
limba rom6nS;

c) propunerea provizorie de denumire a noului soi;
d) informalii referitoare la cererea sau cererile anterioare

pentru o eventual5 revendicare a prioritd[ii;
e) informa[ii despre exploatarea anterioard a soiului.
(2) Cererea de brevet pentru soi va fi insolitd de:
a) chestionarul tehnic tip UPOV CPVO sau ghid nafional,

completat de ameliorator;
b) dovada de platd a taxei de inregistrare a cererii;
c) documentele de prioritate;
d) o procurd, dacd solicitantul este reprezentat printr-un

reprezentant autorizat de lSTlS, potrivit prevederilor art. 46
alin. (2) lit. g).).

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

ARTICOLUL 13
Data de depozit a cererii de brevet pentru soi

(1) Data de depozit a cererii de brevet pentru soi este data
depuneriicererii la lSTlS, dacd aceastd cerere con[ine cel pu[in
elementele prevdzute la art. 12 alin. (1), insofitd de taxa de
inregistrare a cererii.

(2) Data de depozit a cererii de brevet pentru soi este cea
stabilitd la alin. (1) Ei ?n cazul in care solicitan[ii, persoane fizice
sau juridice strdine, au depus documentalia Tntr-o limbd strdind,
cu condi[ia ca, Tn termen de 3 luni de la depunerea cererii de
brevet pentru soi, sd depund la ISTIS o traducere a
documentelor in limba romdnd.

ARTICOLUL 14
Dreptul de prioritate

(1) Cererea de brevet pentru soi conferd un drept de
prioritate, cu incepere de la data de depozit, fa[5 de orice altd
cerere de brevet pentru soi depusd ulterior pentru acelagi soi
sau pentru un soi care nu se poate distinge clar de acesta, in
sensul art.7.

(2) Orice persoand care a depus anterior o primd cerere
?ntr-un stat parte contractantd la Convenlie sau la Oficiul
comunitar beneficiazi de un drept de prioritate de 12luni de la
data de depozit, dacd Tn acest interval de timp solicitd la ISTIS
acordarea unui brevet pentru soi, cu condifia ca prima cerere sd
aibd atribuitd o datd de depozit.

(3) Pentru dovedirea prioritSlii din alt stat, solicitantultrebuie
sd prezinte la lSTlS, intr-un interval de 3 luni de la depunerea
cererii, o copie autentificatd dupd documentele primei cereri,
precum gi materialul de inmul[ire sau alte documente din care sd
rezulte cd soiul din ambele cereri este identic.

(4) Recunoagterea prioritd[ii solicitate potrivit alin. (3) se face
sub condi[ia achitdrii taxei de prioritate prevdzute de lege.

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

(6)Actele sdvdrgite in intervalul prevdzut 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 9i nici nu dau nastere la drepturi pentru te(i.

(7) Solicitantul are dreptul la o perioadd de gralie de 2 ani
dupd expirarea duratei de prioritate sau dacd prima cerere a fost
respinsd ori retrasd in vederea transmiterii documentelor,
informa[iilor sau materialului de Tnmultire solicitat pentru
examinarea cererii ulterioare.

ART]COLUL 15
Denumirea soiului

(1) Soiul va purta o denumire genericd pentru a putea fi
identificat.

(2) Aceeagi denumire, pentru acelagi soi, va fi folositd pe
teritoriul Romdniei 9i in orice alt stat parte contractantd la
Convenfie sau pe bazd de acorduri bilaterale.

(3) Dispozifii le alin. (2) nu se aplicd dacd denumirea
contravine alin. (7).

(4) Denumirea soiuluitrebuie sd difere de orice altd denumire
care desemneazd un alt soi existent apa(indnd aceleiagi specii
de plante sau unei specii indeaproape inrudite cu aceasta, cu
excepfia cazului cdnd celdlalt soi nu mai existd gi denumirea
acestuia nu are o semnifica[ie speciald.

(5) Denumirea soiului nu trebuie sd fie compusd numai din
cifre, cu excep[ia cazurilor cdnd aceastd practicd este
recunoscuti pentru desemnarea anumitor soiuri.

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

(7) Daca o cerere este depusd simultan in Romdnia giin alte
!6ri, soiul va fi Tnregistrat cu aceeagi denumire Tn toate [drile, cu
exceplia cazului in care denumirea este apreciatd de cdtre
ISTIS ca fiind nepotrivitS.

(8) Dacd, in virtutea unui drept obfinut anterior, o denumire
a fost folositd pentru un alt soi sau poate crea confuzie Tn
utilizarea denumirii altui soi, ISTIS va cere solicitantului sd
transmitd o altd denumire pentru soiul sdu.

(9) Solicitantul, in vederea stabilirii unei denumiri corecte,
poate cere la lSTlS, Tnainte de depunerea cererii, efectuarea
unei cercetdri documentare referitoare la denumirea propusd,
cu condi{ia pldfii taxei legale.

(10) Orice persoand care oferd spre v6nzare sau
comercializeazd material de inmullire din soiul protejat este
obligatd sd foloseascd denumirea acelui soi gi dupd expirarea
duratei de protec[ie a soiului.

(11) O denumire propusd nu poate fi folositd ca denumire a
soiului protejat dacd este identicd sau similard cu o marc6,
denumire de origine ori indicalie geograficd pentru produse
protejate, identice sau similare cu cele la care se referd soiul, ori
dacd aduce atingere altor drepturi de proprietate industriald
protejate.

(12) Denumirea soiului se Tnregistreazd in Registrul nalional
al brevetelor pentru soiuri, odatd cu acordarea 9i eliberarea
brevetului pentru soi.

(13) Dacd cel pu[in una dintre condi{ii le prevdzute la
al in. (1)-(11) nu este indeplinitd, ISTIS va anula denumirea
inregistratd gi va acorda solicitantului un termen de 30 de zile
pentru propunerea altei denumiri.

(1a) De{indtorul unui soi nu poate folosi o denumire identicd
cu denumirea soiului protejat, pentru a nu Tncdlca folosirea liberd
a denumiri i  soiului,  chiar dupd expirarea termenului de
valabilitate a brevetului pentru soi.

(15) O te(d persoand poate folosi un drept acordat de o
denumire identica cu denumirea soiului protejat pentru un alt soi
numai dacd acest drept a fost dobdndit anterior.

ARTICOLUL 16
Examinarea formali a cererii de brevet pentru soi

(1)in termen de o lund de la depunerea cererii de brevet
pentru un nou soi, ISTIS examineazd documentafia depusd de
solicitant, sub aspectul regularitd[ii formale, respectiv al

*) Trimiteres din textul modmcat prin Legea nr. 20412011 psntru modificarea gi completarea Legii nr. 255/1998 privind pmtectia noilor soiuri de plante $i
a Legii nr. 186/2000 privind ad€rarea Romaniei la Conventia inlernalionald pentru pmteclia noilor soiuri de plant€ din 2 docembris 1961, rovizuifl la Geneva la
'10 noi€mbrie 1972, la 23 octombrie 1978 Fi la 19 martie 1991 era la art. 47 alin. (2) lit. 0, care corespundo, in prezont, r6glomentArii de la lit. g).
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indeplinirii condi{ii lor prevdzute la art. 10 alin. (1)-(a) 9i la
art. 12.

(2) Daca in urma examindrii formale se constatd cd cererea
de brevet pentru soiindeplinegte condifii le previzute la alin. (1),
aceasta se inregistreazd Tn Registrul nafional al cererilor de
brevete pentru soiuri. Tnscrierea Tn Registrul nalional al cererilor
de brevete pentru soiuri se notificd solicitantului.

(3) Cererile de brevete pentru noile soiuri inregistrate la
ISTIS se public6, Tn termen de 3 luni de la data inregistrdrii, in
Buletinul oficial.

(a) in cazul in care cererea de brevet pentru soi nu
indeplinegte una dintre condifiile prevdzute la art. 10 9i 12, ISTIS
hotdrdgte, in cadrul unei comisii de examinare, respingerea
cererii.

ARTICOLUL 17
Examinarea pe fond a cererii

(1) ISTIS va examina pe fond, in termen de 6luni de la data
inregistrdrii cererii, documentafia cererii de brevet pentru soi
privind noutatea 9i denumirea soiului, potrivit prevederilor art. 6,
1 4  9 i  1 5 .

(2) ISTIS notificd solicitantului sau succesorului sdu Tn
drepturi rezultatul examindrii pe fond a cererii; in cazul unui
rezultat negativ, se acordd un termen de maximum 3 luni pentru
rdspuns din partea solicitantului.

(3) Pentru motive justificate, solicitantul poate cere
prelungirea cu doud luni a termenului de rdspuns acordat de
ISTIS.

(4) Dacd in urma examindrii pe fond ISTIS hotdrSgte, in
cadrul comisiei de examinare, cd cererea Tndeplinegte condifii le
prevdzute la art.6-10, art. 12 gi 15, soiul va fi supus examindrii
tehnice in centrele de testare ale ISTIS sau, pentru speciile la
care ISTIS nu efectueazd testul DUS, examinarea tehnicd va fi
efectuatd de cdtre o autoritate nafionald cu care ISTIS are
incheiat contract administrativ bilateraltip UPOV. in cazulin care
soiul pentru care s-a cerut proteclie a fost examinat tehnic din
punctul de vedere al distinctivitdlii, stabilitafii 9i uniformitSlii Tn
releaua de testare a ISTIS in vederea inregistrdrii in Catalogul
oficial na[ional 9i existd un raport de examinare tehnicd favorabil,
acesta poate fi folosit pentru acordarea protecliei juridice a
soiului. in cazul in care testul DUS a fost efectuat intr-o lard
membrd a Uniunii Europene, raportul poate fi recunoscut ca
atare 9i folosit pentru acordarea protecliei juridice, Tn condi[iile
Convenfiei. Acest raport va fi solicitat de la autoritatea oficiala
implicatd de cdtre ISTIS gi contravaloarea lui va fi achitatd de
cdtre solicitant.

(5) Daca cererea gi documentele atagate nu Tndeplinesc
condilii le prevdzute la art. 6-10, art. 12 gi 15, iar solicitantul nu
rdspunde in termen notificdrii ISTIS 9i nici nu cere o prelungire
a termenului de rdspuns, ISTIS respinge cererea.

ARTICOLUL 18
Examinarea tehnici a noului soi

(1) Tn cazul in care soiul nu a fost examinat in vegetafie din
punctul de vedere al distinctivitdlii, uniformitd[ii 9i stabilitetii
(testul DUS), soiul candidat va fi supus unei examindri tehnice
in centrele de testare ale lSTlS, pentru a se stabili:

a) dacd soiul apa(ine taxonului botanic declarat de solicitant;
b) dacd soiul este distinct, uniform gi stabil, potrivit

prevederilor art. 7-9;
c) in urma examindrii tehnice prin teste pentru soiul care

indepl inegte cond iliile de distinctivitate, u n iform itate gi stabilitate
se elibereazd un raport de examinare tehnic6. \

(2) Examinarea tehnicd a soiului se efectueazd de cdtre
ISTIS in centrele sale de testare sau de citre alte autoritd[i
similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene cu care ISTIS
are contract administrativ bilateral.

(3) ISTIS va efectua experienfele necesare in vederea
stabilirii indeplinirii condiliilor prevdzute la art. 7 -9. Solicitantul
va pune la dispozilie, gratuit, materialul de inmul[ire Qpar[indnd
soiului, in cantitatea 9i la data cerute de cdtre institut. [n cazulin
care testele vor fi efectuate de cdtre o altd autoritate UE,
materialul de inmulfire va fi trimis in fara respectivS.

(4) ISTIS sau altd autoritate competent5, in termen de un an
de la inifierea testiriisoiului, va transmite solicitantului un raport
interimar, iar la sfdrgitul examindrii, dacd soiul corespunde din
punct de vedere al distinctivitdfii, uniformitdlii 9i stabilitdfii, va
elabora raportul de examinare tehnic6.

(5) Testarea soiului nu va afecta condifia de noutate 9i nu va
putea fi folositd Tmpotriva acorddrii drepturilor amelioratorului.

(6) Pentru speciile de pomifructiferigivi[d-de-vie pentru care
ISTIS nu are condifii de efectuare a testului DUS Tn centre de
testare proprii, acest test poate fi efectuat de cdtre specialigti ai
ISTIS in bazine pomicole gi viticole specifice.

(7) ISTIS va respinge cererea de brevet pentru soi dacd
valabilitatea testelor este infi rmatd.

(8) Hotardrile ISTIS pot fi atacate de cdtre solicitant la
cornisia de reexaminare, in termen de 3 luni de la comunicare.

ARTICOLUL 19
Testarea noului soi

(1) in vederea testdrii noului soi, ISTIS organizeazd teste in
vegeta{ie in centrele de testare aflate in subordinea sa.

(2) Testele in vegetafie se organizeazd in conformitate cu
metodologia elaboratd de lSTlS, conform normelor UPOV gi
CPVO.

(3) Dupa primirea documentafiei 9i efectuarea examindrii
formale, ISTIS transmite documenta{ia autoritdlii nafionale, care
stabilegte locul gi cantitatea de material necesare organizdrii
experienfelor 9i notificd aceasta solicitantului, invitAndu-l sd
transmitd materialul de inmul[ire solicitat.

(4) ISTIS 9i autoritatea nafionalS pot cere solicitantului sd
transmitd toate informaliile, documentele gi materialele necesare
pentru desfSgurarea in condi[ii optime a examindrii tehnice.

(5) Dacd in termenul acordat solicitantul nu transmite
informafiile, documentele 9i materialele cerute, ISTIS respinge
cererea de brevet pentru soi.

(6) Solicitantul are dreptul ca, oricdnd pe perioada de testare
a soiului, sd ceard inspectarea culturilor.

ARTICOLUL 20
Hotiririle ISTIS

(1) Pe baza raportului de examinare tehnice, ISTIS stabilegte
dacd noul soi Tndeplinegte condi[ii le prevdzute la art. 6-8 gi
art. 15 9i, dupd caz, acordd brevetul pentru soi sau respinge
cererea de brevet pentru soi.

(2) O hotdr6re de respingere poate fi luati de ISTIS numai
dupd ce solicitantului i-au fost notificate motivele respingerii gi
dupd ce i-a fost acordat un termen de cel pufin 3 luni pentru
rdspuns.

(3) Hotararile se publicd in primul numdr al Buletinului oficial
care apare dupd luarea hotdrdrii.

(4) Pe baza evolu[iei cunogtinlelor agrobiologice,
metodologia de examinare gi tipul de caracteristici urmdrite in
cursul testdriiin conformitate cu normele UPOV sau CPVO pot
fi modificate corespunzdtor, in cursul duratei de valabilitate a
brevetului, fdrd modificarea intinderii protecfiei acordate 9i a
caracteristicilor noului soi.
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(5) Hotararile luate de ISTIS pot fi contestate, motivat, de (5) Hotararea comisiei de reexaminare se comunici pe4ilor,
cite solicitant la comisia de reexaminare, potrivit prevederilor ln termen de 15 zile de la pronunlare,
art. 41 alin. (1). (6) Hotararea comisiei de reexaminare poate li supusa cdilor

de atac, potrivit prevederilor art. 41.
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ARTICOLUL 21
Procedura orale

(1) Procedura orald va avea loc din ini[iativa ISTIS sau la
cererea oricdreia dintre pa(ile implicate, in cadrul procedurii de
apel.

(2) Procedura orald in fala comisieide reexaminare, inclusiv
pronunlarea deciziilor, va fi publicS, cu exceplia situalieiin care,
datoritd unor dezavantaje pentru pa{i, comisia decide ca
aceasta sd nu fie publicd.

ARTICOLUL 22
Proteclia provizorie

(1) Pe perioada de la data publicdrii cererii de brevet pentru
soi, potrivit art. 16 alin. (3), p6nd la data acorddrii brevetului
pentru soi, solicitantul beneficiazd provizorlu de aceleagi drepturi
conferite titularului de brevet pentru soi prevdzute la art. 30
al in. (1).

(2) lncalcarea drepturilor prevdzute la alin. (1) de cdtre te(i
atrage pentru persoanele vinovate obligalia de despdgubire,
potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despdgubirilor fiind
executoriu dupd acordarea brevetului pentru soi.

(3) Persoanele care, in perioada de protec{ie provizorie,
efectueazd, fdrd autoriza[ia titularului, faptele prevdzute la
art.30 alin. (1) sdvdrgesc infracliunile prevdzute la art. 43
al in .  (1 IEi  (z) .

( ) ln cazul in care cererea de brevet pentru soi este
respinsS, solicitantul nu beneficiazd de drepturile prevdzute la
a l in .  (1) .

ARTICOLUL 23
Prelu ngirea termenului-limiti

(1) Termenele-limitd privind examinarea cererii de brevet
pentru soi, precum gi pentru repetarea testelor in vegetafie pot
fi prelungite cu pdnd la un an, cu plata tarifelor legale.

(2) La cererea solicitantului, inaintea expirdrii termenelor-
limitd potrivit prevederilor art. 17, durata termenelor poate fi
prelungitd cu cdte 3 luni, dar nu mai mult de doud ori, sub
condi[ia pldfii tarifului legal.

ARTICOLUL 24
Retragerea cererii de brevet pentru soi

Ca urmare a unei notificdri depuse de solicitant la lSTlS,
cererea de brevet pentru soi poate fi retrasd in orice moment,
p6nd la luarea hotdrdrii de acordare a brevetului pentru soi.

ARTICOLUL 25
Revocarea brevetului pentru soi

(1) in termen de 3 luni de la publicarea acorddrii brevetului
pentru soi in Buletinul oficial, orice persoand interesatd poate
cere la ISTIS revocarea brevetului pentru soi, dacd nu este
Tndeplinitd cel pulin una dintre condi[ii le prevdzute la art.6-10
sau 15. Cererea se va face Tn scris, pentru motive Tntemeiate.

(2) Persoanele care cer la ISTIS revocarea brevetului pentru
soi au acces la documente, la rezultatele examindrii tehnice 9i
la descrierea oficiald a soiului.

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

(4) Comisia de reexaminare poate sd solicite ISTIS sd repete
testele in vegetafie sau s6 foloseascd un expert de culturd care
sd participe la examinarea soiului.

(7) Hotararile rdmase definitive gi irevocabile se publici Tn
primul numdr al Buletinului oficial dupd luna ludrii hotdrdrii.

ARTICOLUL 26
Prioritatea unei noi cereriin cazul revocirii

ln situa[ia Tn care o cerere de revocare este motivatd de
nerespectarea condiliilor prevdzute la art. 10 9i conduce la
retragerea sau la anularea cererii de brevet pentru soi gi dacd
persoana care a solicitat revocarea depune o cerere de brevet
pentru soi, in interval de o lund de la retragere sau de la
respingerea cererii pentru acelagi soi, poate cere ca data de
depozit a noii cereri si fie consideratd data retragerii sau
respingerii cererii anterioare.

ARTICOLUL 27
Eliberarea brevetului pentru soi giinregistrarea denumirii soiului

(1) Brevetul pentru soi este eliberat de directorul general al
lSTlS, in temeiul hotdrdrii de acordare a brevetului pentru soi.

(2) Brevetul pentru soi 9i denumirea soiului se inscriu in
Registrul nafional al brevetelor pentru soiuri, care este public 9i
poate fi consultat de te(i, cu plata tarifului de inspectare prin
ordin al ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale.

(3) Tn cazul cererii depuse'de mai mul[i solicitanfi, brevetul
pentru soi se elibereazd primului solicitant men[ionat Tn cerere,
iar celorlal[i li se elibereazd cdte un duplicat al brevetului pentru
soi.

(4) Amelioratorul, in cazul in care nu este titularul brevetului,
este indreptalit sd primeasc6, la cerere, o copie dupd brevetul
pentru soi eliberat.

ARTICOLUL 28
Tarife pentru eliberarea brevetului pentru soi 9i inregistrarea

denumirii soiului
(1) Pentru procedurile de examinare in fa[a lSTlS, solicitantul

va plSti tarife stabilite prin ordin al ministrului agriculturii gi
dezvoltdrii rurale.

(2) Taxele se vor pl6ti pentru urmitoarele proceduri:
a) inregistrarea cererii de brevet pentru soi, potrivit art. 12

al in. (2);
b) examinarea denumirii soiului, potrivit art. 15;
c) examinarea formald, potrivit art. 16;
d) examinarea conditii lor de fond, potrivit art.17;
e) examinarea tehnicd, pe grupe de specii, potrivit art. 18;
f) ef iberarea brevetului pentru soi, potrivit art.27;
g) contestarea hotdrdrilor, potrivit art. 20 alin. (5), 9i

revocarea brevetului, potrivit art. 25;
h) menfinerea in vigoare a brevetului pentru soi pe grupe de

specii, pentru fiecare an de proteclie, potrivit art.37.

CAPITOLUL V
Protecfia soiului

ARTICOLUL 29
Durata de protecfie a soiului

(1) Durata de protecfie a soiului este de 25 de ani gi se
calculeazd de la data acorddrii brevetului pentru soi pdn6 la
sfirgitul celui de-al 25-lea an calendaristic care urmeazd anului
acorddrii.

(2) Durata de protecfie pentru soiurile de pomi, arbori gi
arbugti ornamentali, vifd-de-vie, cartofi gi hamei este de 30 de
ani gi se calculeazd de la data acorddrii brevetului pentru soi
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pdnd la sfdrgitul celui de-al 30-lea an calendaristic care urmeazd
anului acorddrii.

CAPITOLUL VI
Drepturi le titu larulu i

ARTICOLUL 30
Drepturile titularului de brevet pentru soi

(1) Titularul de brevet pentru soi beneficiazd de dreptul
exclusiv de exploatare a noului soi 9i de dreptul de a interzice
oricdrei persoane sd efectueze,tdrd autorizalia sa, urmdtoarele
acte privind materialul de inmulfire sau materialul recoltat
apa(in6nd soiului protejat:

a) producerea sau reproducerea;
b) condi[ionarea in scopul inmulfirii;
c) oferirea spre vdnzare;
d) vdnzarea sau orice altd formd de comercializare;
e) importul;
f) exportul;
g) depozitarea pentru unul dintre scopurile prevdzute la

lit. a)-f).
(2) Pentru materialul recoltat, prevederile alin. (1) sunt

aplicabile dacd urmdtoarele condifii sunt indeplinite cumulativ:
a) materialul recoltat a fost oblinut f6rd autorizalia titularului

de a folosi materialul de inmullire din soiul protejat;
b) titularul a omis sd igi exercite drepturile Tn legdturd cu

constituenfii noului soi.
(3) Prevederile alin. (1) se aplicd gi pentru soiurile care:
a) sunt esen[ial derivate din soiul protejat, dacd soiul protejat

nu este elTnsugi un soi esenlial derivat;
b) nu se disting clar de soiul protejat, potrivit prevederilor

art.7:
c) necesitS, pentru producere, folosirea repetati a soiului

protejat.
(4) In sensul prevederilor alin. (3) lit. a), un soi este

considerat esen[ial derivat dintr-un soi ini[ial dacd:
a) este predominant derivat din soiul ini[ial sau dintr-un soi

care, la rdndul sdu, este predominant derivat din soiul inifial;
b) este distinct fa[d de soiul inifial din care a derivat, potrivit

arl.7;
c) este in esen[6 identic cu soiul inilial, in expresia

caracterelor care rezultd din genotipul sau din combina[ia de
genotipuri dintre ele, cu excep[ia deosebirilor rezultate din
derivare.

(5) Titularul de brevet pentru soi este indreptS[it sd solicite
redevenfe pentru exploatarea soiului protejat in cazul acorddrii
de licen[e pe bazd contractuald, iar licenliatul este obligat la
plata sumelor de bani convenite.

(6) Valoarea redevenlei se va stabili prin contract Tntre
titularul de brevet 9i cel care multiplicd gi exploateazd pentru
produclie gi/sau comercializeazd sdmdnla 9i materialul sdditor.
Acordul titularului de brevet privind acordarea licenfei pe bazd
contractuald va fi depus de cdtre operatorii economici
producdtori de seminle, in copie, la inspectoratele teritoriale
pentru calitatea semin[elor 9i a materialului sdditor.

(7) Litigiile se solulioneazd de cdtre instan[ele judecdtoregti
potrivit dreptului comun.

ARTICOLUL 31
Excepfii 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 gi necomercial;
b) folosirii soiului in scop experimental, care include crearea

de noi soiuri din materialul inifial;

c)folosirii soiului pentru crearea, descoperirea 9i dezvoltarea
de alte soiuri;

d) actelor prevdzute la art. 30 alin. (1) pentru alte soiuri care
se Tncadreazd la lit. c), cu excepfia cazului Tn care prevederile
art. 30 alin. (3) sunt aplicabile sau dacd celdlalt soi ori material
apa(indnd soiului este protejat printr-un drept de proprietate
industrialS echivalent;

e) actelor a cdror interzicere ar incdlca prevederile art. 1
al in. (2).

(2) Persoanele care folosesc soiul protejat ?n unul dintre
scopurile prevdzute la alin. (1) sunt obligate sd informeze
titularul despre aceasta.

(3) Exploatarea soiului de cdtre te(iin intervalul cuprins intre
decdderea din drepturi a titularului 9i revalidarea brevetului nu
constituie o incdlcare a drepturilor prevdzute la art. 30.

ARTICOLUL 32
Privilegiul fermierului

(1) Pentru stimularea produc[iei agricole la speciile de plante
prevdzute in anexa care face parte integrantd din prezenta lege,
fermierii pot sd utilizeze, sd cultive soiuri, pentru a ob[ine recolte
pentru folosul propriu, fdrd a de[ine o licenld de la titular, cu
excep[ia soiurilor protejate care sunt hibrizi sau soiuri sintetice.

(2) Pentru speciile care nu sunt incluse in anexd se aplicd
prevederile alin. (5).

(3) Fermierii pot folosi s6mdn[a obfinutd pentru semdnat sau
prin procesatorii de sim6nfd.

(a) Tn situalia in care sdmdn[a se folosegte prin procesatori,
aceasta trebuie sd rdmdnd identicd cu sdmdnla din soiul protejat
gi cu produsul recoltat.

(5) Fermierii sunt obligali sd pldteascd titularului de brevet o
remunera[ie echitabild pentru folosirea seminlei din soiul
protejat, mai scdzutd decdt preful platit pentru o licenfd de
inmulfire a materialului din categoria biologicd minimald
acceptatd, folositd pentru certificarea oficiald a soiului protejat.

(6) Titularul este indreptd[it sd cear6, Tn scris, informa[iile
necesare in legdturd cu sdmdnfa din soiul protejat, produsd de
fermier.

(7) Fermierii 9i procesatorii de sdmdnfd au obliga[ia sd
furnizeze titularului, la cerere, informafii in scris despre datele
lor de identificare.

(8) Procesatorii de seminfe sunt obligali, la cerere, s6
furnizeze titularului informalii in scris despre cantitatea de
sdm6n[d din soiul protejat, livratd pentru procesare, precum 9i
despre cantitatea de sdmdnfd oblinutd dupd procesare, data gi
locul prelucrdrii gi identitatea persoanei pentru care s-a fdcut
procesarea.

(9) Fermierii au obligafia, la cerere, sd furnizeze titularului
informafiiin scris despre cantitatea de sdmdn{d utilizatd gi, dupi
caz, identitatea procesatorului de sdmdn[d.

(10) Titularul are obligafia, la cerere, si furnizeze fermierilor
informafii in scris referitoare la preful incasat pentru licenfa de
producere de s5m6n!5, de categoria cea mai slabd, calificati
pentru certificarea oficial6, din soiul protejat in aceeagi zon6.

(11) Titularul de brevet poate cere informa[ii agricultorilor 9i
procesatorilor de sdm6nf5. Informalii pot fi furnizate 9i de
organismele oficiale implicate in controlul produc{iei agricole,
dacd aceste informafii au fost obfinute ?n exercitarea atribufiilor
de serviciu, fdri alte obligalii 9i costuri suplimentare. Referitor la
datele personale, aceste prevederi nu pot sd Tncalce legislafia

'nafionald privind protec[ia individuald referitoare la procesarea
9i migcarea liberd a datelor personale.
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ARTICOLUL 33
Epuizarea drepturilor titularului de brevet pentru soi

Dreptul titularului de brevet pentru soi nu se extinde asupra
actelor referitoare la materialul de inmullire gi la materialul
recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi prevdzut la art. 30
alin. (2), precum gi nici asupra celor referitoare la oricare parte
de plantd din soiul protejat sau la oricare material derivat din
acest soi, care a fost v6ndut sau a fost comercializat de cdtre
titular ori cu consimldmdntul acestuia, decAt dacd astfel de acte
implic6:

a) inmulfirea soiului protejat, cu exceplia cazului in care
aceastd inmullire a fost fdcutd atunci c6nd materialul a fost pus
la dispozifia terlilor pentru Tnmulfire;

b) exportul de material din soiul protejat Tntr-o lard terld care
nu protejeazd soiurile de plante din genurile 9i speciile cdrora le
aparfine soiul protejat, cu excepfia cazuluiin care materialuleste
destinat consumului alimentar.

CAPITOLUL VII
incetarea efectelor brevetului pentru soi

ARTICOLUL 34
Anularea brevetului pentru soi

(1) ISTIS declard brevetul pentru soi nul dacd constatd una
dintre urmdtoarele situalii:

a) soiul nu era nou, in sensul art. 6, sau distinct, in sensul
art.7,la data depunerii cererii sau la data revendicdrii prioritS$i,
dupd caz;

b) acordarea brevetului pentru soi s-a bazat esen[ial pe
informalii 9i documente furnizate de ameliorator, soiul nu a fost
uniform, in sensul art. 8, sau stabil, in sensul art. 9, la data
acorddrii dreptu rilor;

c) persoana cdreia i s-a acordat brevetul pentru soi nu era
Tndreptdfitd, cu excepfia cazuluiin care a avut loc o transmitere
a drepturilor cdtre persoana indreptSfitd.

(2) Hotararile ISTIS se comunicd pdrlilorin termen de 15 zile
de la pronunlare gi pot fi supuse cdilor de atac prevdzute la
art.41.

(3) Hotar6rea de anulare a brevetului pentru soi, rdmasd
definitivd 9i irevocabild, se publicd in Buletinul oficial si anularea
se opereazdin Registrul nalional al brevetelor pentru soiuri.

ARTICOLUL 35
Decdderea din drepturi a titularului de brevet pentru soi

(1) ISTIS decade titularul de brevet pentru soi din drepturile
decurgdnd din acesta, atunci c6nd constatd una dintre
urmdtoarele situa[ii:

a) titularul de brevet pentru soi nu indeplinegte obligafia de
menlinere a soiului protejat, prevdzutd la art. 37 alin. (1);

b) titularul de brevet pentru soi nu dd curs cererii ISTIS sau
autoritd[ii nafionale de a furniza informafii sau materialin scopul
verificdrii existen[ei soiului protejat pe parcursul perioadei de
valabilitate a brevetului pentru soi;

c) titularul de brevet pentru soi nu propune Tn termenul
acordat o denumire adecvatd pentru soi, atunci c6nd ISTIS
solicitd schimbarea denumirii soiului, deoarece aceasta nu mai
satisface condifiile prevdzute la art. 15;

d) titularul de brevet pentru soi nu pldtegte tarifele de
men[inere in vigoare a brevetului pentru soi.

(2) ISTIS nu va proceda la decdderea titularului din drepturi
inainte de a-i notifica neindeplinirea uneia dintre obliga[iile
prevdzute la alin. (1). Decaderea din drepturi a titularului de
brevet pentru soi se publicd in Buletinuloficial gi produce efecte
de la data inscrierii Tn Registrul nalional al brevetelor pentru
soiuri.

(3) Titularul de brevet pentru soi poate cere la ISTIS
revalidarea brevetului pentru soi pentru motive justificate, ?n
termen de 6 luni de la data publicdrii decdderii.

(4) Hotar6rea privind cererea de revalidare a brevetului
pentru soi se comunicd pdrlilor in termen de 15 zile de la
pronunlare gi poate fi supusd cdilor de atac prevdzute la art. 41.
Revalidarea se publici in Buletinul oficial.

ARTICOLUL 36
Renunfarea la brevetul pentru soi

(1) Titularul de brevet pentru soi poate renunfa oricdnd pe
durata protecfiei soiului la brevetul pentru soi, pe baza unei
declaralii scrise transmise la lSTlS.

(2) Renun{area la brevetul pentru soi produce efecte de la
data transmiterii cererii la lSTlS.

(3) Renun[area se inscrie in Registrul na[ional al brevetelor
pentru soiuri gi produce efecte pentru te(i de la data publicdrii
in Buletinul oficial.

(4) Dacd brevetul pentru soi a fdcut obiectul unui contract de
licenld, renunfarea est€ posibild numai cu acordul licentiatului.

CAPITOLUL VIII
Exploatarea soiului protejat

ARTICOLUL 37
Menlinerea soiului protejat

(1) Titularul de brevet pentru soi este obligat ca, pe toatd
durata de valabilitate a brevetului pentru soi, sd men[ind soiul,
astfel incdt acesta sd i9i pdstreze toate caracterele prezentate
in descrierea oficiali, la data acorddrii brevetului pentru soi.

(2) Pentru verificarea distinctivitdfii, a uniformitd{ii 9i a
stabilitdlii noului soi, autoritatea nafionald poate cere titularului
de brevet pentru soi sd furnizeze seminfe, material de inmulfire,
documente sau orice alte informalii necesare verificdrii.

(3) ISTIS poate cere titularului de brevet pentru soi, pe toatd
durata de valabilitate a brevetului, informalii gi documente din
care s5 rezulte existenfa soiului 9i menlinerea caracteristicilor
acestuia.

(4) Daca titularul de brevet pentru soi nu dd curs cererii
adresate de lSTlS, titularul de brevet este decdzut din drepturile
conferite de brevetul pentru soi, potrivit prevederilor art. 35
al in .  (1)  l i t .  a) .

ARTICOLUL 38
Transmiterea drepturilor asupra soiului

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

(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune,
licenld exclusiv6 sau neexclusivd ori prin succesiune legald sau
testamentarS.

(3) Daca o altd persoand decdt cea care figureazd in brevet
este indreptafitd la acordarea brevetului pentru soi, ISTIS
elibereazd brevetul pentru soi persoanei indreptafite 9i publicd
schimbarea in Buletinul oficial.

(4) Dacd brevetul pentru soi apa(ine mai multor persoane,
partea ce ii revine uneia dintre acestea poate fi transmisd unor
te(i, dacd li se notificd acest lucru in scris, iar acegtia nu
rispund in interval de o lun5.

(5) Transmiterea drepturilor intrd Tn vigoare la data incheierii
perioadei de 30 de zile.

(6) Transmiterea drepturilor nu afecteazd drepturile
dobAndite de cdtre te(i inaintea datei de transmitere.

(7) Transmiterea drepturilor se inscrie, dup6 caz,in Registrul
na[ional al cererilor de brevete pentru soiuri sau in Registrul
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nalional al brevetelor pentru soiuri, se publicd in Buletinul oficial
9i devineppozabili te(ilor de la aceastd datd.

(8) O transmitere care incd nu a fost inscrisd Tn Registru
poate sd fie invocatd Tmpotriva terlilor care au dobdndit drepturi
ulterior datei de transmitere, dacd la data la care au dobAndit
aceste drepturi cunogteau cd s-a fdcut transmiterea.

ARTICOLUL 39
Contractul de licenfi

(1) Daca se acordd o licenld exclusivd, licen[iatul beneficiazd
de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi, ?n limitele
prevdzute in contractul de licenfd.

(2) Producerea de seminfe certificate, procesarea sau
comercializarea acestora pot fi transmise numai in baza
contractului de licenld incheiat cu titularul de brevet in care se
includ plata redevenlei 9i durata contractului.

(3) Dacd se acordd o licenfi neexclusivS, titularul igi
pdstreazd dreptul de a acorda licenld gi altor persoane, iar
licenliatul nu poate sd transmitd terfilor dreptul de exploatare
primit.

(4) Titularul de brevet pentru soi poate solicita la ISTIS
publicarea ofertei de licenld in Buletinul oficial.

(5) ISTIS va Tnregistra contractul de licenf5 Tn Registrul
nafional al brevetelor pentru soiuri gi Tl va publica in Buletinul
oficial.

(6) La solicitarea persoanei interesate, ISTIS poate inregistra
9i alte transmiteri de drepturi asupra soiului protejat, cu plata
tarifului legal.

ARTICOLUL 40
Licenfa obligatorie

(1) Pentru motive de interes public, la cererea unei pdrli
interesate se poate acorda o licen[d obligatorie, neexclusivS, de
cdtre Ministerul Agriculturii 9i Dezvoltdrii Rurale.

(2) in situalia acorddrii ' l icenlei obligatorii, se vor preciza
activitdfile permise 9i condiliile rezonabile.

(3) Condifii le rezonabile vor lua in considerare interesele
titularului brevetului pentru soi care ar putea fi afectate de
acordarea licenfei obligatorii.

(4) Licenla obligatorie se acordd pe o perioadd limitatd Tn
timp, cu plata unei remunera[ii cdtre titulal care, la rAndul sdu,
va indeplini anumite obligalii necesare exploatdrii l icenfei
obligatorii.

(5) Acordarea licenlei obligatorii nu impiedicd titularul sd Tgi
exploateze soiul sau sd acorde alte licenfe neexclusive te(ilor.

(6) La expirarea fiecdrui an calendaristic de licenld
obligatorie sau oricdnd Tn timpul duratei de exploatare acordate,
pd(ile implicate pot cere modificarea condi{iilor de exploatare a
licenfei obligatorii.

(7) In cazul unui soi esenfial derivat, dacd titularul soiului
inilial refuzd sd acorde o licenld de exploatare a soiului derivat,
o licenfd obligatorie neexclusivd poate fi acordatd in temeiul unei
hotdrdri judecdtoregti defi nitive.

(8) Dacd titularul unei invenlii biotehnologice solicitd
acordarea unei licenle obligatorii neexclusive pentru folosirea
unui soi protejat, Ministerul Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale
poate acorda o licen[d obligatorie neexclusivS, cu condi[ia pldlii
unei remunera[ii rezonabile titularului soiului protejat, in
urmdtoarele situa[ii:

a) titularul invenliei a cerut titularului brevetului pentru soi o
licenld pe bazd contractuala 9i nu a ob[inut-o; sau

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

(9) Dacd titularul unui brevet pentru soi solicitd acordarea
unei licen[e pentru folosirea unei invenlii biotehnologice
protejate printr-un brevet de inven[ie, Tribunalul Bucuregti,
potrivit Legii nr. 6411991 privind brevetele de invenlie,
republicatd*), poate acorda o licen[d obligatorie neexclusivd, cu
plata cdtre titular a unei redeven{e rezonabile.

(10) La solicitarea motivatd, prezentatd de persoana
interesatd, MinisterulAgriculturii si Dezvoltdrii Rurale sau, dupd
caz, Tribunalul Bucuregti poate retrage licenla obligatorie, atunci
cAnd circumstan[ele care au condus la acordarea acesteia au
incetat sd mai existe, cu condilia ca interesele legitime ale
persoanei care a dobdndit-o sd fie protejate Tntr-o manierd
corespunzdtoare. Licen[a nu va fi retrasd dacd circumstanfele
care au determinat acordarea acesteia riscd sd se producd din
nou.

(11) Hotdrdrile privind acordarea utilizarii unei licenle
obligatorii, precum 9i cele privind remunerafia prevdzutd in
raport cu utilizarea acesteia pot fi atacate la Curtea de Apel
Bucuregti, in termen de 15 zile de la comunicare.

(12) Hotardrile judecitoregti definitive gi irevocabile privind
acordarea sau, dupd caz, retragerea licen[ei obligatorii se
comunicd de persoana interesatd la lSTlS, care le inregistreazd
in Registrul nafional al brevetelor pentru soiuri 9i publicd
menfiunea acestor hotdrdri in Buletinul oficial, Tn termen de o
lund de la comunicare.

CAPITOLUL IX
Apirarea drepturilor privind noile soiuri de plante

ARTICOLUL 41
Cdile de atac impotriva hotirdrilor ISTIS

(1) Hotardrile luate de ISTIS pot fi contestate de cdtre
persoanele interesate. Cererea va fi depusd la ISTIS in interval
de doud luni de la comunicarea hotdrdrii, iar motivele contestdrii,
in interval de p6nd la 4 luni.

(2) Contesta[ia sau, dupd caz, cererea de revocare ori de
anulare a brevetului pentru soi va fi examinatd de cdtre comisia
de reexaminare, in termen de 90 de zile de la depunere, daci
dovezile permit solufionarea cauzei in acest termen.
Componenla acestei comisii va fi alta decdt a celei de
examinare 9i va fi alcituitd din reprezentan[i ai Ministerului
Agriculturii 9i Dezvoltdrii Rurale gi ai lSTlS. Conducerea
ministerului va aproba componen[a comisiei de reexaminare,
formatd din experli pe culturS.

(3) Hotdrdrile comisiei se comunici pd(ilor in termen de
15zile de la pronunlare gi potfi atacate cu apel la Tribunalul
Bucuregti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(4) Hotardrea Tribunalului Bucuregti poate fi atacati cu
recurs la Curtea deApel Bucuregti, in termen de 15 zile de la
comunicare.

(5) La cererea instanfei judecdtoregti, ISTIS este obligat sd
transmitd documentele gi informafiile necesare judecdrii cauzei
cu care a fost investitd.

ARTICOLUL 42
Competenlele i nstanfelor judecitoregti

Litigiile cu privile la calitatea de ameliorator, titular de brevet
pentru soi, sau cele cu privire la alte drepturi ndscute din
brevetul pentru soi, inclusiv drepturile patrimoniale ale
amelioratorului, din contractul de cesiune sau licenfd ori cele
referitoare la nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (1) 9i ale
art.38 sunt de competenfa instanfelor judecdtoregti.

*) Legea nr. 64/1991 a fost republicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 541 din I august2}O7.
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CAPITOLUL X
Infracfiuni 9i pedepse

SECTIUNEA 1

ARTICOLUL 43
Infracfiuni de contrafacere 9i divulgare

(1) Constituie infrac[iune de contrafacere efectuarea fdrd
autoriza[ia titularului brevetului pentru soi gi cu inten[ie a oricdrui
act prevdzutla art.30 alin. (1).

(2) De asemenea, constituie infrac[iune sdvdrgirea cu intenfie
a urmdtoarelor fapte:

a) folosirea pentru materialul de Tnmul(ire, produs 9i v6ndut,
a unei alte denumiri decOt cea Tnregistratd;

b) folosirea denumirii inregistrate a unui nou soi pentru
materialul de Tnmullire, produs gi vdndut, care nu aparline
acestui soi;

c) atribuirea, pentru materialul de inmullire produs si vAndut,
a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel
incdt sd poatd produce confuzii;

d) vdnzarea de material de Tnmul[ire cu menfiunea falsd cd
aparline soiului pentru care s-a acordat brevet pentru soi,
inducdnd astfel in eroare cumpdrdtorul;

e) falsul la inscrierea unui soi Tn Registrul nalional al
brevetelor pentru soiuri;

0 Tntocmirea de rapoarte false, precum gi falsificarea
documentelor cerute de prezenta lege;

g) furnizarea de documente care conlin informa[ii false.
(3) Faptele prevdzute la alin. (1) Ei (2) se pedepsesc cu

inchisoare de la 3 luni la2 ani sau cu amendd de la 10.000 lei
la 30.000 lei. Tentativa se pedepsegte.

(4) Divulgarea de date sau informa[ii, reprezentdnd un secret
comercial referitor la un nou soi pentru care s-a depus o cerere
de acordare a unui brevet pentru soi, se pedepsegte cu
Tnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendi de la 10.000 lei
la 30.000 lei. Tentativa se pedepsegte.

(5) Tn situa[ia in care infracliunile prevdzute ta alin. (1), (2) gi
(4) sunt sdvdrgite de un funclionar, in exercifiul atribu[iilor de
serviciu, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Ac[iunea penald se pune in migcare la plAngerea prealabild a
p5(ii vdtdmate.

(6) Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet, acesta
are dreptul la despdgubiri, potrivit prevederilor dreptului comun,
9i poate solicita instanlei judecdtoregti sd dispund misura de
confiscare sau, dupd caz, distrugerea produselor contrafdcute.

SECTIUNEA a 2-a

ARTICOLUL 44
Acfiunea in contrafacere

(1) O acliune in contrafacere poate fi pornitd numai dupd
publicarea acorddrii brevetului pentru soi.

(2) Daca a fost acordatd o licenld si nu sunt alte prevederiin
contract, licen[iatul poate introduce o acfiune in contrafacere
doar cu consimfdmdntul titularului brevetului pentru soi.

(3) De{indtorul unei licenfe exclusive poate introduce o
ac[iune in contrafacere, dacd l-a ingtiin[at pe titularul brevetului
pentru soi gi acesta nu a aclionat in termenul solicitat de
licenliat.

(a) Cand o acfiune in contrafacere a fost pornitd de cdtre
titularul brevetului pentru soi, licenfiatul se poate constitui parte
civilS pentru repararea prejudiciului.

CAPITOLUL XI
Mdsuri asiguritorii 9i probe

ARTICOLUL 45
Misuri asiguritorii, probe

(1) Titularul brevetului pentru soi poate solicita instan[ei
judecdtoregti:

a) ordonarea unor misuri asiguritorii, atunci cdnd existd un
risc de Tncdlcare a drepturilor decurgdnd din brevetul pentru soi
9i dacd aceastd Tncdlcare riscd sd cauzeze un prejudiciu
ireparabil gi existd un risc de distrugere a elementelor de probd;

b) ordonarea, imediat dupd urmdrire, a unor mdsuri privind
Tncetarea faptelor de incdlcare a drepturilor decurgAnd din
brevetul pentru soi, sdvdrgite de o terld persoand cu ocazia
introducerii in circuitul comercial a unor mdrfuri importante, care
implicd o atingere a acestor drepturi;

c) ordonarea mdsurii confiscdrii sau distrugerii materialului
de inmullire prevdzut la art. 43 alin. (2).

(2) Instan[a va putea dispune autorului Tncdlcdrii drepturilor
decurgdnd din brevetul pentru soi sd informeze titularul asupra
identitdfii terlilor care au participat la producerea 9i distribuirea
materialului de inmullire prevdzut la art. 43 alin. (2).

(3) Pentru ordonarea mdsurilor prevdzute la alin. (1) sunt
aplicabile dispozifii le Codului de procedurd civild.

(a) CAnd ordond mdsuri asigurdtorii, instanla poate obliga
reclamantul la plata unei cau[iuni, Tn suma stabilitd de aceasta.

(5) lnstan[a va putea cere reclamantului sd furnizeze orice
elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi cd este
delinitorul dreptului care a fost incdlcat ori a ciruiTncdlcare este
inevitabild.

(6) in cazurite Tn care mijtoacele de probi Tn suslinerea
preten[iilor reclamantului se afld sub controlul pir6tului, instanla
va putea ordona ca probele sd fie produse de cdtre pdrdt, sub
cond ilia ga ra ntdri i confidenfialitd[i i informali i lor, potrivit legii.

(7) Instanfa va putea ordona reclamantului sd pldteascd
toate daunele cauzate pdrdtului, ca urmare a unei exercitiri
abuzive a drepturilor procedurale cu privire la un nou soi.

ARTICOLUL 46
Competen(e

(1) Competenfele pentru punerea in aplicare a prezentei legi
apa(in lSTlS.

(2) lSTlS, ca organ de specialitate in subordinea Ministerului
Agriculturii 9i Dezvoltdrii Rurale, este autoritatea oficiald
desemnatd pentru acordarea protecfiei juridice a soiurilor pe
teritoriul Romdniei, care acordd brevete pentru noile soiuri, in
conformitate cu prezenta lege gi cu respectarea convenliilor la
care Rom6nia este parte, 9i are urmdtoarele atribu{ii:

a)inregistreazd, publicd gi examineazd cererile de acordare
a brevetelor pentru noile soiuri;

b) organizeazd gi fine Registrul nalional al cererilor de
brevete pentru soiuri 9i Registrul nafional al brevetelor pentru
soiuri; )

c) editeazd periodic Buletinul oficial, care conline informa[ii
cu privire la cererile de brevete pentru soiuri, la denumirea de
noi soiuri 9i la propunerea de denumiri, precum gi la noile soiuri
pentru care s-a acordat brevet;

d)elaboreazd metodologia de examinare tehnicd in vederea
stabilirii distinctivitilii, uniformitdlii 9i stabilitdlii soiurilor pentru
care s-a cerut acordarea protecliei in conformitate cu normele
CPVO, UPOV 9i interne, in domeniu;

e) stabilegte, pentru speciile pentru care nu existd ghiduri
UPOV sau CPVO, metodologia de examinare tehnicd in
conformitate cu normele interne gi internalionale in vigoare;
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c) data de depozit;
d) numele gi adresa solicitantului;
e) statul in care solicitantuligi are sediul;
f) numele 9i adresa mandatarului;
g) numele 9i adresa amelioratorului;
h) taxonul botanic;
i)  denumirea soiului;
j) numele/denumirea 9i adresa/sediul titularului;
k) schimbdrile privind adresa 9i numele titularului;
l) orice modificare sau transmitere de drepturi;
m) tariful de eliberare 9i de menlinere a brevetului pentru soi;
n) titularul brevetului pentru soi;
o) declarafii de renun[are la brevetele pentru soi;
p) hotdr6rea de anulare sau decddere, dupd caz.

ARTICOLUL 50
Proteclia soiurilor la Oficiul comunitar

(1) Daci un solicitant romdn doregte sd depund o cerere de
protec[ie la Oficiul comunitar, acesta poate sd o depund:

a) direct la Oficiul comunitar, printr-un mandatar cu sediul
sau rezidenla Tn Uniunea Europeand; sau

b) la lSTlS, care va funcliona ca oficiu receptor al cererii de
protec[ie.

(2) Cererea de protecfie a noului soi con[indnd documentele
prevdzute in Regulamentul (CE) nr.2100/1994 al Consiliului din
27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecfie comunitard
a soiurilor de plante, depusd la lSTlS, va fi transmisd la Oficiul
comunitar Tn interval de doud sdptdmdni de la depunere, sub
condilia pldtii tarifului de Tnregistrare a cererii.

(3) Data de depozit a cererii la Oficiul comunitar va fi data la
care se primegte o cerere completd gisunt plStite tarifele legale.

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

(5) Dacd titularul unui drept nalional pentru un soi
dob6ndegte ulterior un drept comunitar, titlul national se
suspendd.

ARTICOLUL4S CAPITOLULXII
Registrul nalional al cererilor de breyete pentru soiuri Dispozitii tranzitorii 9i finale

ln Registrul nalional al cererilor de brevete pentru soiuri
(RNCBS)-sunt pubiicate cel pulin urmetoarele indicalii: ARTICoLUL 51

a) numdrul cererii de brevet pentru soi; Dlspozllll tranzitorll tl flnale
b) specia' taxonu.l botanic gi denumirea soiului; (1) Cererile de brevete pentru soi, inregistrate la oficiul de
c) data de depozit; ... stai fenhu Invenliis,i Mdrcihn condiliite Legli nr.64/1991 privind
d) numele gi adresa solicitantului; trevbtete oe, invdniie, republicatii, 

'gi 
ale Hotdrarii Guvernului

e) numefe giadresa amelioratorului; ir. tsznggz pentru aprobarea Regiulamentului de aplicare a
f).numele gi adresa mandatarului;- _--._ Legii nr. 64/i991-), pentru care i'u s-a luat o hot6r6re de
.g) modificerile in situalia juridici a cererii de brevet pentru adiritere sau de respingere, se solulioneaz6 potrivit prevederilor

sol' Prezentei legi.
ARTtcoLUL4s (2) Prezenta lege intri in vigoare la 90 de zile de la data

Reeistrur narionar ar rr"v"-t"ior p"nrru soiuri *t('i")"iii:ljtflil:"#i""liJ:f:TTi"xii,!if"? ';" 
"0,"n,ln Registrul nalional al brevetelor pentru soiuri (RNBS) sunt dispoziliile referitoare la proteclia soiurilor gi hibrizilor de plante,

inregistrate cel pulin urmitoarele indicalii: prevlzute la art. 7 alin. 3 9i la art. 11 din Legea nr. 64/1991.')
a) data gi numerulcereriide acordare a brevetului pentru soi, dispoziliile referitoare la soiuri gi hibrizi de plante din cap. lll al

1 5

0 efectueazd examinarea tehnicd in vegeta[ie pentru
stabilirea distinctivitd[ii, uniformitSfli gi stabilitd[ii (DUS) in
centrele de testare, pentru soiurile la care s-a cerut acordarea
protec[iei;

g) atestd reprezentanfii autorizali pentru procedurile privind
protec[ia noilor soiuri de plante in fala ISTIS;

h) asigurd schimbul de publicatii cu autoritafile nafionale
similare strdine 9i cu organisme gi organizafii internalionale de
profil;

i) dezvoltd relafii de cooperare cu statele-pd(i contractante
ale Conven[iei, cu Biroul UPOV 9i cu Oficiul comunitar.

(3) In exercitarea atribufiilor sale, Ministerul Agriculturii gi
Dezvoltdrii Rurale:

a) monitorizeazd activitatea privind protecfia dreptului de
proprietate intelectuald asupra soiurilor, cu toate drepturile 9i
obligaliile ce decurg din prezenta lege;

b) Tmpreund cu ISTIS colaboreazd cu asocialii le
amelioratorilor, ale titularilor de brevete pentru soiuri, ale
producdtorilor de semin[e 9i material de inmul[ire, cu institutele
gi staliunile de cercetare de profil, in vederea protecliei gi
promovdrii noilor soiuri, 9i stabilegte strategia de dezvoltare in
domeniul credrii de noi soiuri;

c) acordd licen[d obligatorie, potrivit prevederilor art. 40
al in .  (1) ;

d) acordd licenld obligatorie neexclusivd, potrivit prevederilor
art.40 al in. (8);

e) prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminlelor 9i
materialului sdditor, Tn cazul soiurilor protejate, solicitd
multiplicatorilor acordul titularului de brevet.

ARTICOLUL 47
Proteclia noilor soiuri in striinitate

Persoanele fizice gijuridice rom6ne au dreptul sd i9i aleagd
statul sau organtzalia interguvernamentald unde vor se depund
pentru prima datd o cerere de brevet pentru soi sau pentru un
titlu de proteclie echivalent.

completate la ISTIS;
b) data de prioritate;

Hotdrdrii Guvernului nr. 15211992*), precum gi orice alte
dispozifii contrare.

') Hot rareg Guvemului nr 152t992 p€ntu aproba€a Regulamentirlui de aplicare a Legiinr. 8l din 'l'l octombrie 1991 privind brevetele de Inv€ntis,
publicatii in Monitorul O{icialal Rornaniei, Partea l, nr. 79 din 30 aprilie 1992, cu modificdrile ulterioare, a fost sbrcgat2i pdn Hotiirerea Guvemului nr. 499/2003
pentru aprobsrea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991 privind bl€vet€le do invonlie, publicate in Monito.ulOficial 8l Romaniei, Paftea I, nr 348 din
22mai2003.

") Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenlie a lost republicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l. nr. 541 din 8 august 2007.
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S P E C I I L E  D E  P L A N T E  A G R I C O L E

la care se aplici dispozil i i le privitoare la privilegiul fermierului

a) Plante furajere
Cicer arietinum L. - ndut
Lupinus luteus L. - lupin galben
Medicago sativa L. - lucernd
Pisum sativum L. (partim.) - mazdre de cdmp
Trifolium alexandrinum L. - trifoi de Alexandria
Trifolium resupinatum L. - trifoi persan
Vicia faba L. - bob
Vicia sativa L. - mdzdriche
Lolium multiflorum Lam. - raigras italian
b) Cereale
Avena sativa L. - ovdz
Hordeum vulgare L. - orz
Oryza sativa L. - orez

t',t O t A:
Reproducem maijos art. l l, l l l gi lV din Legea nr.20412011,

care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 255/1998
gi care se aplicd, in continuare, ca dispozilii proprii ale Legii
nr.20412011:

,,Art. ll. - (1) Predarea-preluarea documentelor privind
protec[ia noilor soiuri de plante Tntre Oficiul de Stat pentru
Invenfii 9i Marci 9i ISTIS se face pe bazd de protocol, in termen
de 15 zile de la data intrdrii in vigoare a prezentei legi.

(2) Protocolul de predare-preluare cuprinde urmdtoarele
documente:

a) Registrul nalional al cererilor de brevete pentru soiuri
(RNCBS);

b) Registrul nalional al brevetelor pentru soiuri (RNBS);
c)baza de date cu soiurile brevetate, soiuri revocate, soiuri

respinse etc.;
d) cererile de acordare a brevetelor de soi, Tn curs;
e) formularul de brevet de soi;
f) Buletinul Oficial al Brevetelor pentru Soiuri;
g) toate celelalte documente privind activitatea de protecfie

a noilor soiuri de plante.
(3) Cererile de brevete pentru soi Tnregistrate la Oficiul de

Stat pentru Invenfii 9i Mdrci Tn condifii le Legii nr. 255/1998
privind proteclia noilor soiuri de plante, republicatd, pentru care
nu s-a luat o hotdrdre de acordare sau de respingere pAnd la
intrarea in vigoare a prezentei legi, se solulioneazd potrivit
prevederilor prezentei legi.

(a) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a
prezentei legi, ISTIS va elabora regulamentul pentru aplicarea

eNexA

Phalaris canariens,b L. - iarba canarilor
Seca/e cereale L. - secard
X Triticosecale Wittm. - triticale
Triticum aestivum L. Emend, Fiori et Paol- gr6u comun
Triticum durum Desf. - grdu dur
Triticum spelta L. - gr6u spelta
c) cartof
Solanum tuberosum L. - cartof
d) Plante tehnice gi oleaginoase
Brassica napus L. (paftim./ - rapi[d pentru ulei
Brassica rapa L. - colza
Linum usifafissimum L. - in pentru ulei (cu excep[ia inului

pentru fibrd)

Legii nr. 25511998 privind proteclia noilor soiuri de plante,
republicatS, care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii
9i dezvoltdrii rurale.

Art. llf. -Articolul 3 din Legea nr.18612000 privind aderarea
RomAniei la Convenfia internafionald pentru protec{ia noilor
soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuitd la Geneva la
10 noiembrie 1972,la 23 octombrie 1978 9i la 19 martie 1991,
publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 547 din
6 noiembrie 2000, se modificd dupd cum urmeaz6:

(Art. 3. - Ministerul Agriculturii gi Dezvoltirii Rurale este
desemnat sd plSteascd Uniunii lnterna[ionale pentru Proteclia
Noilor Soiuri de Plante contribulia anual6 a Romdniei,
determinatd in conformitate cu art. 29 din Convenfia
internalionalS pentru protec[ia noilor soiuri de plante.>

Art. lV. - La data intrdrii Tn vigoare a prezentei legi, se
abrogd:

a) Secfiunea a 3-a din Cap. l l ,  alcdtuit i  din art.  18-21,9i
anexa nr. 3 din Ordonanla Guvernului nr. 4111998 privind taxele
Tn domeniul protecliei proprietSlii industriale 9i regimul de
utilizare a acestora, republicatd Tn Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea l, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificdrile
ulterioare;

b) Hotdrdrea Guvernului nr. 98412007 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr.25511998 privind protec[ia
noilor soiuride plante, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea f , nr. 638 din 18 septembrie 2007."
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