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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii
de curierat pentru materialele NATO clasificate
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
— Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Œncep‚nd cu anul 2006, cheltuielile necesare
desf„∫ur„rii activit„˛ii de curierat pentru materialele NATO
∫i ale Uniunii Europene clasificate se suport„ de la bugetul
de stat prin bugetele institu˛iilor prev„zute la art. 4, potrivit
legii.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 52
din 25 august 2005 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ii de curierat pentru materialele NATO clasificate,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. VIII.5 din Legea nr. 209/2005
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 793 din
31 august 2005, cu urm„toarea modificare:

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 342.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ii de curierat pentru materialele NATO clasificate
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii de
curierat pentru materialele NATO clasificate ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.159.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind unele m„suri pentru asigurarea respect„rii drepturilor de proprietate intelectual„
Ón cadrul opera˛iunilor de v„muire
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Dispozi˛iile prezentei legi se aplic„ m„rfurilor
susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate
intelectual„, care:
a) intr„ sau ies de pe teritoriul Rom‚niei, inclusiv Ón/din
zone libere sau antrepozite libere;
b) sunt declarate la autoritatea vamal„ Ón vederea
plas„rii sub un regim vamal definitiv sau suspensiv ori Ón
vederea reexportului;
c) sunt plasate sub un regim vamal suspensiv;
d) se afl„ sub supraveghere vamal„, Ón orice alte
situa˛ii;
e) nu au fost declarate la intrarea sau ie∫irea din ˛ar„ ∫i
sunt descoperite de autoritatea vamal„ Ón timpul
controalelor vamale efectuate potrivit legii;
f) au intrat Ón proprietatea privat„ a statului prin
confiscare sau abandon la autoritatea vamal„.
Art. 2. — (1) Prezenta lege nu se aplic„ m„rfurilor care
sunt obiect al dreptului de proprietate intelectual„ protejat
∫i care au fost fabricate cu consim˛„m‚ntul titularului
dreptului, dar se afl„ f„r„ consim˛„m‚ntul acestuia Ón una
dintre situa˛iile la care face referire art. 1.
(2) Prezenta lege nu se aplic„ m„rfurilor la care se
refer„ alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de
un alt drept de proprietate intelectual„, Ón alte condi˛ii dec‚t
cele convenite cu titularul dreptului.
(3) Prezenta lege nu se aplic„ bunurilor aflate Ón
bagajele c„l„torilor sau Ón colete trimise ori primite de
persoane fizice cu caracter necomercial, bunuri care se
Óncadreaz„ Ón limita permis„ de lege pentru a fi scutite de
la plata drepturilor de import ∫i pentru care nu exist„ indicii
materiale c„ m„rfurile ar face parte dintr-un trafic
comercial.
Art. 3. — (1) Œn sensul prezentei legi, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarea semnifica˛ie:
1. drept de proprietate intelectual„: dreptul de autor,
drepturile conexe, dreptul asupra m„rcilor de produs sau
de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor ∫i modelelor
industriale, dreptul asupra indica˛iilor geografice, dreptul
asupra brevetelor de inven˛ie, dreptul asupra certificatelor
suplimentare de protec˛ie, dreptul asupra soiurilor de plante;
2. drept de autor: dreptul de proprietate intelectual„
recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au
creat o oper„ original„ de crea˛ie intelectual„ Ón domeniul
literar, artistic sau ∫tiin˛ific, oricare ar fi modalitatea de
crea˛ie, modul sau forma concret„ de exprimare ∫i
independent de valoarea ∫i destina˛ia lor, ori altor titulari
legali, persoane juridice sau fizice;
3. drepturi conexe: drepturile de proprietate intelectual„,
altele dec‚t drepturile de autor, de care beneficiaz„ arti∫tii
interpre˛i sau executan˛i pentru propriile interpret„ri sau
execu˛ii, produc„torii de Ónregistr„ri sonore ∫i produc„torii
de Ónregistr„ri audiovizuale, pentru propriile Ónregistr„ri, ∫i

organismele de radiodifuziune ∫i televiziune, pentru propriile
emisiuni ∫i servicii de programe;
4. marc„ de produs sau de serviciu: un semn susceptibil
de reprezentare grafic„, ce serve∫te la deosebirea
produselor ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice
de cele apar˛in‚nd altor persoane. Pot s„ constituie m„rci
semnele distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de
persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative,
formele tridimensionale, respectiv forma produsului sau
ambalajul s„u, combina˛iile de culori, precum ∫i orice
combina˛ie a acestor semne;
5. desen sau model industrial: aspectul nou al unui
produs av‚nd o func˛ie utilitar„;
6. indica˛ie geografic„: denumirea care serve∫te la
identificarea unui produs originar dintr-o ˛ar„, regiune sau
localitate a unui stat, Ón cazurile Ón care o calitate, reputa˛ie
sau alte caracteristici determinante pot fi, Ón mod esen˛ial,
atribuite acestei origini geografice;
7. brevet de inven˛ie: titlu de protec˛ie care poate fi
ob˛inut pentru orice inven˛ie, ce are ca obiect un produs
sau un procedeu, Ón toate domeniile tehnologice, cu
condi˛ia ca inven˛ia s„ fie nou„, s„ implice o activitate
inventiv„ ∫i s„ fie susceptibil„ de o aplicare industrial„;
8. certificat suplimentar de protec˛ie: titlu de protec˛ie care
poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul
Rom‚niei prin brevet de inven˛ie Ón vigoare ∫i care, Ónainte
de punerea pe pia˛„, a fost analizat ca medicament sau ca
produs fitosanitar;
9. brevet de soi: titlu de protec˛ie care poate fi acordat
pentru un soi de plante protejat;
10. titularul dreptului:
a) de˛in„torul unui drept de proprietate intelectual„ sau
reprezentantul s„u;
b) orice alt„ persoan„ autorizat„ s„ utilizeze acest drept
sau reprezentantul acesteia;
11. m„rfuri contraf„cute:
a) orice marf„, inclusiv ambalajul s„u, care poart„, f„r„
autorizare, o marc„ identic„ ori care nu se deosebe∫te Ón
aspectele sale esen˛iale de o marc„ de produs sau de
serviciu legal Ónregistrat„ pentru acela∫i tip de marf„ ∫i
care, din acest motiv, Óncalc„ drepturile titularului acestei
m„rci;
b) orice simbol al unei m„rci de produs sau de serviciu
(inclusiv logo, etichet„, autoadeziv, bro∫ur„, instruc˛iuni de
utilizare sau document de garan˛ie care poart„ un astfel de
simbol), chiar dac„ este prezentat separat ∫i care se afl„
Ón aceea∫i situa˛ie cu m„rfurile prev„zute la lit. a);
c) orice ambalaj care poart„ m„rci de produse
contraf„cute, prezentate separat, Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i
m„rfurile definite la lit. a);
12. m„rfuri pirat: toate copiile fabricate f„r„
consim˛„m‚ntul titularului dreptului sau al persoanei legal
autorizate de acesta Ón ˛ara de producere ∫i care sunt
executate, direct ori indirect, dup„ un produs purt„tor al
dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui
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drept asupra modelelor ∫i desenelor industriale, dac„
realizarea de astfel de copii ar constitui o Ónc„lcare a
dreptului de proprietate intelectual„ respectiv;
13. m„rfuri care aduc atingere unui drept de proprietate
intelectual„:
a) m„rfuri contraf„cute;
b) m„rfuri pirat;
c) m„rfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui
brevet de inven˛ie sau unui certificat suplimentar de
protec˛ie ori unei indica˛ii geografice sau unui brevet de soi.
(2) Se asimileaz„ m„rfurilor prev„zute la alin. (1)
pct. 13, dup„ caz, orice tipar sau matri˛„ destinat„ ori
adaptat„ fabric„rii unor astfel de m„rfuri care aduc atingere
unui drept de proprietate intelectual„, cu condi˛ia ca
folosirea acestor tipare sau matri˛e s„ aduc„ atingere
titularului dreptului.
CAPITOLUL II
Cererea de interven˛ie a autorit„˛ii vamale
SECﬁIUNEA 1
M„suri prealabile depunerii cererii de interven˛ie
a autorit„˛ii vamale

Art. 4. — (1) Œn cazul Ón care nu este depus„ o cerere
de interven˛ie sau Ón perioada de acceptare a acesteia,
autoritatea vamal„ poate s„ suspende opera˛iunea de
v„muire ∫i/sau s„ re˛in„ pe o perioad„ de 3 zile lucr„toare
m„rfurile aflate Ón una dintre situa˛iile la care face referire
art. 1, dac„ are suspiciunea c„ aceste m„rfuri aduc
atingere unui drept de proprietate intelectual„.
(2) Cu privire la aceast„ m„sur„ autoritatea vamal„
notific„ titularului dreptului ∫i declarantului/de˛in„torului
destinatarului m„rfurilor, dac„ ace∫tia din urm„ sunt
cunoscu˛i.
(3) Termenul prev„zut la alin. (1) curge de la data la
care titularul dreptului a primit notificarea.
(4) Dac„ Ón termenul prev„zut la alin. (1) titularul
dreptului nu depune o cerere de interven˛ie, autoritatea
vamal„ ridic„ m„sura de re˛inere a m„rfurilor ∫i/sau acord„
liberul de vam„, dac„ celelalte condi˛ii legale sunt
Óndeplinite.
(5) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), autoritatea vamal„
poate s„ solicite titularului dreptului informa˛ii referitoare la
dreptul protejat, Ónaintea notific„rii acestuia Ón leg„tur„ cu
o posibil„ Ónc„lcare a unui drept de proprietate intelectual„.
SECﬁIUNEA a 2-a
Depunerea ∫i analizarea cererii de interven˛ie
a autorit„˛ii vamale

Art. 5. — Pentru interven˛ia autorit„˛ii vamale, titularul
dreptului depune o cerere scris„ la Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor, al c„rei model se stabile∫te prin normele de
aplicare a prezentei legi.
Art. 6. — (1) Cererea de interven˛ie trebuie s„ con˛in„
urm„toarele informa˛ii obligatorii:
a) datele de identificare a titularului dreptului;
b) o descriere tehnic„ exact„ ∫i detaliat„ a m„rfurilor
originale, precum ∫i fotografii ale acestora;
c) orice informa˛ie specific„ pe care titularul o de˛ine Ón
leg„tur„ cu modalitatea de Ónc„lcare a dreptului s„u;
d) numele ∫i adresa persoanei de contact desemnate
de titularul dreptului.

(2) Œn m„sura Ón care sunt cunoscute, titularul dreptului
va furniza orice alte informa˛ii pe care le de˛ine, cum ar fi:
a) valoarea m„rfurilor originale Ónainte de taxare;
b) locul unde se afl„ m„rfurile sau destina˛ia lor;
c) detalii pentru identificarea lotului sau a coletelor;
d) data prev„zut„ pentru sosirea sau plecarea
m„rfurilor;
e) mijloace de transport utilizate;
f) ˛ara sau ˛„rile de fabrica˛ie ∫i rutele folosite;
g) diferen˛ele tehnice Óntre m„rfurile originale ∫i cele
susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate
intelectual„;
h) denumirea ∫i sediul persoanelor juridice autorizate s„
importe, s„ exporte sau s„ distribuie m„rfurile.
(3) Cererea de interven˛ie va fi Ónso˛it„ Ón mod
obligatoriu de urm„toarele documente:
a) declara˛ia titularului dreptului c„ Ó∫i asum„
responsabilitatea fa˛„ de toate persoanele implicate, Ón
situa˛ia Ón care ac˛iunea civil„ Ón justi˛ie sau pl‚ngerea
penal„ nu Ó∫i urmeaz„ cursul din cauza unei ac˛iuni sau
omisiuni a titularului dreptului ori Ón cazul Ón care instan˛a
stabile∫te c„ m„rfurile nu aduc atingere unui drept de
proprietate intelectual„; prin aceea∫i declara˛ie, titularul
dreptului accept„ s„ suporte toate costurile ce decurg din
p„strarea m„rfurilor sub supraveghere vamal„, inclusiv
cheltuielile de distrugere a m„rfurilor;
b) dovada c„ este titularul dreptului.
(4) Œn cazul Ón care cererea de interven˛ie nu con˛ine
informa˛iile obligatorii prev„zute la alin. (1) ∫i documentele
prev„zute la alin. (3), Autoritatea Na˛ional„ a V„milor poate
respinge aceast„ cerere printr-o decizie motivat„ Ón care se
men˛ioneaz„ ∫i calea de atac; o nou„ cerere poate fi
depus„ numai dup„ completarea sa Ón mod corespunz„tor.
(5) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor analizeaz„ cererea
∫i comunic„ decizia sa Ón scris titularului dreptului, Ón
termen de 30 de zile lucr„toare de la data primirii cererii
de interven˛ie.
(6) Œmpotriva deciziei de respingere a cererii de
interven˛ie a autorit„˛ii vamale titularul dreptului poate formula
pl‚ngere la instan˛a de contencios administrativ competent„.
(7) Titularul dreptului este obligat ca, Ón termen de
15 zile de la Óncetarea protec˛iei dreptului de proprietate
intelectual„ pe teritoriul Rom‚niei, s„ Ón∫tiin˛eze Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor cu privire la aceasta.
SECﬁIUNEA a 3-a
Acceptarea cererii de interven˛ie

Art. 7. — (1) Œn cazul Ón care Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor accept„ cererea, stabile∫te ∫i perioada de
interven˛ie, de p‚n„ la un an.
(2) La expirarea acestei perioade ∫i cu condi˛ia achit„rii
de c„tre titularul dreptului a tuturor costurilor ce decurg din
prezenta lege, la solicitarea scris„ a acestuia, Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor poate prelungi perioada de interven˛ie
cu cel mult un an.
Art. 8. — Prevederile art. 5 ∫i 6 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor solicit„rilor de prelungire a perioadei de
interven˛ie.
CAPITOLUL III
Condi˛iile Ón care se face interven˛ia autorit„˛ii vamale
Art. 9. — Pe baza cererii de interven˛ie acceptate ∫i,
c‚nd este cazul, dup„ consultarea titularului dreptului,

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.093/5.XII.2005
autoritatea vamal„ re˛ine m„rfurile susceptibile a aduce
atingere unui drept de proprietate intelectual„ ∫i/sau
suspend„ opera˛iunea de v„muire, notific‚nd Ón scris
aceast„ m„sur„ at‚t titularului dreptului, c‚t ∫i
declarantului/de˛in„torului/destinatarului m„rfurilor.
Art. 10. — (1) Œn cazul Ón care autoritatea vamal„ a
re˛inut m„rfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de
proprietate intelectual„ ∫i/sau a suspendat opera˛iunea de
v„muire, m„rfurile pot fi distruse, f„r„ s„ se urmeze
procedura prev„zut„ la art. 11, dac„ sunt Óndeplinite
cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) titularul dreptului informeaz„ Ón scris autoritatea
vamal„, Ón termen de 10 zile lucr„toare de la data primirii
notific„rii prev„zute la art. 9, c„ m„rfurile re˛inute aduc
atingere unui drept de proprietate intelectual„; Ón cazul
m„rfurilor perisabile, termenul este de 3 zile lucr„toare;
b) titularul dreptului depune la autoritatea vamal„, Ón
termenul prev„zut la lit. a), acordul scris al declarantului/
de˛in„torului/destinatarului m„rfurilor c„ abandoneaz„ aceste
m„rfuri, Ón vederea distrugerii; acest acord poate fi
transmis autorit„˛ii vamale direct de c„tre declarantul/
de˛in„torul/destinatarul m„rfurilor.
(2) Condi˛ia prev„zut„ la alin. (1) lit. b) se prezum„ a fi
Óndeplinit„ dac„ Ón termenul prev„zut la alin. (1) lit. a)
declarantul/de˛in„torul/destinatarul m„rfurilor nu se opune Ón
mod expres, Ón scris, re˛inerii ∫i/sau suspend„rii opera˛iunii
de v„muire ori distrugerii m„rfurilor.
(3) Autoritatea vamal„ preleveaz„ Ón mod obligatoriu
e∫antioane din m„rfurile care urmeaz„ s„ fie distruse,
conform reglement„rilor vamale, urm‚nd ca acestea s„ fie
p„strate Ón vederea constituirii de probe Ón instan˛„, dac„
va fi cazul.
(4) Cheltuielile de distrugere vor fi suportate de titularul
dreptului.
(5) Dac„ declarantul/de˛in„torul/destinatarul m„rfurilor
contest„ m„sura re˛inerii ∫i/sau a suspend„rii opera˛iunii de
v„muire ori se opune distrugerii m„rfurilor, se urmeaz„
procedura prev„zut„ la art. 11.
Art. 11. — (1) Dac„, Ón termen de 10 zile lucr„toare de
la data primirii notific„rii privind re˛inerea m„rfurilor ∫i/sau
suspendarea opera˛iunii de v„muire, titularul dreptului nu
face dovada formul„rii unei ac˛iuni civile Ón justi˛ie sau a
unei pl‚ngeri penale ∫i dac„ dispozi˛iile art. 10 nu sunt
aplicabile, autoritatea vamal„ dispune eliberarea m„rfurilor
∫i/sau acordarea liberului de vam„, dac„ celelalte condi˛ii
legale sunt Óndeplinite.
(2) Œn cazuri Óntemeiate, la cererea scris„ a titularului
dreptului, Autoritatea Na˛ional„ a V„milor poate prelungi
termenul prev„zut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucr„toare.
(3) Œn cazul m„rfurilor perisabile, susceptibile a aduce
atingere unui drept de proprietate intelectual„, perioada la
care se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucr„toare,
f„r„ posibilitatea de a fi prelungit„.
(4) Œn situa˛ia Ón care titularul dreptului formuleaz„ o
ac˛iune civil„ Ón instan˛„ sau o pl‚ngere penal„, autoritatea
vamal„ re˛ine m„rfurile p‚n„ la data c‚nd hot„r‚rea
judec„toreasc„ r„m‚ne definitiv„ ∫i irevocabil„.
Art. 12. — (1) Œn cazul m„rfurilor susceptibile a aduce
atingere drepturilor asupra desenelor ∫i modelelor
industriale, brevetelor de inven˛ie, certificatelor suplimentare
de protec˛ie sau brevetelor de soi, declarantul/
de˛in„torul/destinatarul m„rfurilor are posibilitatea de a
ob˛ine eliberarea m„rfurilor ∫i/sau acordarea liberului de
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vam„, cu constituirea unei garan˛ii, dac„ sunt Óndeplinite
cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) titularul dreptului s„ fi depus la Autoritatea Na˛ional„
a V„milor dovada formul„rii unei ac˛iuni civile Ón justi˛ie sau
a unei pl‚ngeri penale;
b) s„ nu se fi dispus pe cale judiciar„ m„sura
sechestr„rii sau indisponibiliz„rii m„rfurilor, Ónainte de
expirarea termenului prev„zut la art. 11;
c) toate formalit„˛ile vamale s„ fi fost Óndeplinite, potrivit
legii.
(2) Garan˛ia prev„zut„ la alin. (1) trebuie s„ fie
suficient„ pentru a proteja interesele titularului dreptului ∫i
se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentei legi;
constituirea garan˛iei nu aduce atingere altor posibilit„˛i de
ac˛iune disponibile titularului dreptului, potrivit legii.
(3) Œn cazul Ón care ac˛iunea civil„ Ón justi˛ie sau
pl‚ngerea penal„ a fost formulat„ altfel dec‚t din ini˛iativa
titularului dreptului asupra desenelor ∫i modelelor
industriale, brevetelor de inven˛ie, certificatelor suplimentare
de protec˛ie sau brevetelor de soi, garan˛ia va fi
disponibilizat„ dac„, Ón termen de 20 de zile lucr„toare de
la data notific„rii titularului dreptului, acesta nu face dovada
ini˛ierii unei proceduri legale privind m„rfurile la care face
referire alin. (1).
(4) Termenul prev„zut la alin. (3) poate fi prelungit cu
cel mult 10 zile lucr„toare.
Art. 13. — (1) Pentru a se stabili dac„ s-a adus
atingere unui drept de proprietate intelectual„, autoritatea
vamal„ va comunica titularului dreptului, la cererea scris„ a
acestuia, informa˛ii privind numele ∫i adresa declarantului/
destinatarului/de˛in„torului m„rfurilor, originea ∫i ˛ara de
expedi˛ie a m„rfurilor susceptibile a aduce atingere unui
drept de proprietate intelectual„, dac„ autoritatea vamal„
de˛ine aceste informa˛ii.
(2) Titularul dreptului care prime∫te informa˛iile prev„zute
la alin. (1) nu le poate utiliza dec‚t Ón scopul aplic„rii
prevederilor cuprinse la art. 10—12.
(3) Utilizarea acestor informa˛ii Ón alte condi˛ii dec‚t cele
prev„zute la alin. (2) atrage angajarea r„spunderii titularului
dreptului ∫i suspendarea interven˛iei.
(4) Dac„ titularul dreptului continu„ s„ Óncalce obliga˛ia
prev„zut„ la alin. (2), autoritatea vamal„ poate refuza
prelungirea perioadei de interven˛ie.
Art. 14. — (1) Autoritatea vamal„ va permite titularului
dreptului ∫i declarantului/destinatarului/de˛in„torului m„rfurilor
s„ examineze m„rfurile susceptibile a aduce atingere unui
drept de proprietate intelectual„, pentru care s-a luat
m„sura re˛inerii ∫i/sau a suspend„rii opera˛iunii de v„muire.
(2) La solicitarea expres„ a titularului dreptului, biroul
vamal poate s„ preleveze e∫antioane ∫i s„ le pun„ la
dispozi˛ie acestuia, numai pentru a fi analizate Ón scopul
utiliz„rii rezultatului analizei Ón instan˛„.
(3) C‚nd e∫antioanele nu sunt distruse ca urmare a
analizei, titularul dreptului le va returna dup„ efectuarea
acesteia, pe c‚t posibil Ónainte de eliberarea m„rfurilor
∫i/sau acordarea liberului de vam„.
(4) Toate cheltuielile ∫i responsabilit„˛ile legate de analiza
acestor e∫antioane sunt Ón sarcina titularului dreptului.
CAPITOLUL IV
Prevederi aplicabile m„rfurilor care aduc atingere
unui drept de proprietate intelectual„
Art. 15. — M„rfurile pentru care s-a dovedit c„ aduc
atingere unui drept de proprietate intelectual„ nu pot intra
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sau ie∫i de pe teritoriul Rom‚niei ori Ón/din zonele libere
sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate,
reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv.
Art. 16. — (1) M„rfurile prev„zute la art. 15 pot avea
urm„toarele destina˛ii:
a) distrugerea, conform normelor legale Ón vigoare;
b) predarea cu titlu gratuit, Ón func˛ie de natura
bunurilor, c„tre institu˛ii din domeniul ocrotirii sociale,
organiza˛ii sau asocia˛ii nonprofit cu caracter umanitar,
asocia˛ii ori cluburi sportive, institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt sau
persoane fizice care au avut de suferit de pe urma
dezastrelor, dac„ exist„ acordul scris al titularului
dreptului ∫i dac„ sunt m„rfuri apte pentru consumul sau
uzul persoanelor fizice, cu condi˛ia de a nu fi
comercializate.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu exclude
valorificarea de c„tre titular a drepturilor sale pe cale
judiciar„, potrivit legii.
CAPITOLUL V
Contraven˛ii
Art. 17. — (1) Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte
∫i se sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) fapta declarantului/destinatarului/de˛in„torului m„rfurilor
de a introduce sau scoate de pe teritoriul Rom‚niei
m„rfurile stabilite c„ aduc atingere unui drept de
proprietate intelectual„;
b) neÓndeplinirea de c„tre titularul dreptului a obliga˛iei
prev„zute la art. 6 alin. (7);
c) neÓndeplinirea obliga˛iei de a nu comercializa
m„rfurile preluate Ón condi˛iile art. 16 alin. (1) lit. b).
(2) Contraven˛iile se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
(3) Œn cazul prev„zut la alin. (1) lit. a), m„rfurile care
fac obiectul contraven˛iei se confisc„, iar dac„ nu mai pot
fi identificate, contravenientul este obligat la plata
contravalorii acestora; termenul de prescrip˛ie pentru
aplicarea sanc˛iunii Ón cazul acestei contraven˛ii curge de
la data la care se stabile∫te, Ón condi˛iile prezentei legi, c„
m„rfurile aduc atingere unui drept de proprietate
intelectual„.
(4) Sanc˛iunile pot fi aplicate ∫i persoanelor juridice.
(5) Contraven˛iile se constat„ ∫i sanc˛iunile se aplic„
prin proces-verbal Óncheiat potrivit prevederilor art. 185 din
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe personalul vamal
care, potrivit atribu˛iilor de serviciu, are calitatea de agent
constatator al contraven˛iilor.
Art. 18. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 17 le sunt
aplicabile prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Responsabilitatea autorit„˛ii vamale
∫i a titularului dreptului
Art. 19. — (1) Acceptarea unei cereri de interven˛ie nu
Óndrept„˛e∫te titularul dreptului s„ solicite autorit„˛ii vamale
o compensa˛ie sau daune, Ón situa˛ia Ón care m„rfurile
prev„zute la art. 1 nu au fost descoperite de autoritatea
vamal„.
(2) Re˛inerea m„rfurilor susceptibile a aduce atingere
drepturilor de proprietate intelectual„ ∫i/sau suspendarea
opera˛iunii de v„muire, Ón condi˛iile prezentei legi, nu
angajeaz„ r„spunderea autorit„˛ii vamale fa˛„ de
persoanele care pot invoca un drept asupra m„rfurilor
prev„zute la art. 1, pentru eventualele prejudicii suferite de
acestea ca rezultat al interven˛iei autorit„˛ii vamale.
Art. 20. — Cheltuielile legate de depozitarea,
manipularea ∫i p„strarea m„rfurilor sub supraveghere
vamal„, precum ∫i cheltuielile de distrugere sau alte
cheltuieli similiare sunt Ón sarcina titularului dreptului.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 21. — (1) Pentru cererile de interven˛ie depuse Ón
baza prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele m„suri
pentru asigurarea respect„rii drepturilor de proprietate
intelectual„ Ón cadrul opera˛iunilor de v„muire, cu modific„rile
ulterioare, perioada de interven˛ie r„m‚ne valabil„ p‚n„ la
expirarea termenului aprobat, dac„ titularul dreptului depune
declara˛ia prev„zut„ la art. 6 alin. (3) lit. a).
(2) M„surile de re˛inere a m„rfurilor ∫i de suspendare a
opera˛iunilor de v„muire ini˛iate de autoritatea vamal„,
potrivit Legii nr. 202/2000, cu modific„rile ulterioare, vor fi
finalizate potrivit dispozi˛iilor prezentei legi.
Art. 22. — Dispozi˛iile prezentei legi se completeaz„ cu
prevederile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al
Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 23. — Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci,
precum ∫i Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor vor
pune la dispozi˛ie autorit„˛ii vamale informa˛iile necesare
pentru identificarea drepturilor protejate ∫i a titularilor
acestora.
Art. 24. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 60 de zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se abrog„
Legea nr. 202/2000 privind unele m„suri pentru asigurarea
respect„rii drepturilor de proprietate intelectual„ Ón cadrul
opera˛iunilor de v„muire, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 25. — Œn termenul prev„zut la art. 24 alin. (1),
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor va elabora normele de
aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hot„r‚re
a Guvernului.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 344.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele m„suri
pentru asigurarea respect„rii drepturilor de proprietate
intelectual„ Ón cadrul opera˛iunilor de v„muire
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind unele m„suri pentru
asigurarea respect„rii drepturilor de proprietate intelectual„ Ón cadrul
opera˛iunilor de v„muire ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.161.


PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. A ∫i B ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei,
cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
pentru Ónaltul profesionalism ∫i spiritul umanitar dovedite Ón misiunile executate pentru salvarea ∫i ajutorarea
popula˛iei sinistrate din jude˛ele afectate de inunda˛iile din anul 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón
grad de Ofi˛er, cu Ónsemn pentru militari, domnului general
de brigad„ cu o stea Rugin„ Gheorghe Gheorghe-Nicolaie.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de
Cavaler, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului maior Catrangiu Gheorghe Daniel;
— domnului maior Mihai Petre Marian;
— domnului maior Popa Constantin Sergiu;
— domnului c„pitan Tisescu Neculai Giani-Lauren˛iu;
— domnului locotenent Buh„ianu Mihai Cristian-Mihai.
Art. 3. — Se confer„ Ordinul Virtutea Aeronautic„ Ón
grad de Cavaler, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului c„pitan-comandor Enin Ion Dumitru;

— domnului c„pitan-comandor Necula Gheorghe VirgilLeonard;
— domnului c„pitan-comandor Ursuleanu Aurel Sorin-Aurel.
Art. 4. — Se confer„ Medalia Virtutea Militar„ clasa
a III-a, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului agent principal de poli˛ie Ungureanu Vasile
Drago∫ Constantin;
— domnului plutonier major Davidov Mihail Nicolae;
— domnului plutonier major Mih„ileanu Ioan Sorin;
— domnului sergent major B„lt„˛escu Mihai Gheorghe;
— domnului sergent major Florea Traian Florentin-Raul;
— domnului sergent major Simianov Victor Florin.
Art. 5. — Se confer„ Medalia Virtutea Aeronautic„ clasa
a III-a, cu Ónsemn pentru militari, domnului maistru militar
principal Neagu Vasile ™tefan.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.168.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui contraamiral
cu dou„ stele din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 147 din
18 noiembrie 2005, av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul contraamiral cu
dou„ stele Marin Gheorghe Gheorghe se Ónainteaz„ la gradul de viceamiral
cu trei stele.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.169.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 147 din 18 noiembrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul general de brigad„
cu o stea Silion Anton Costic„ se Ónainteaz„ la gradul de general maior cu
dou„ stele.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.170.
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