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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor
circuitelor integrate
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor
circuitelor integrate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Titlul legii va avea urm„torul cuprins:
îLEGE
privind protec˛ia topografiilor produselor
semiconductoare“

2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Topografiile produselor semiconductoare sunt
protejate pe teritoriul Rom‚niei, prin Ónregistrarea la Oficiul
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, Ón condi˛iile prev„zute prin
prezenta lege.“
3. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Œn Ón˛elesul prezentei legi, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc dup„ cum urmeaz„:
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a) B.O.P.I. — Buletinul Oficial de Proprietate Industrial„ —
Sec˛iunea Topografii;
b) produs semiconductor — forma final„ sau
intermediar„ a oric„rui produs:
— compus dintr-un substrat ce comport„ un strat de
material semiconductor; ∫i
— constituit din unul sau mai multe straturi de materiale
conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind
dispuse conform unei configura˛ii tridimensionale
prestabilite; ∫i
— destinat s„ Óndeplineasc„, Ón mod exclusiv sau nu, o
func˛ie electronic„;
c) topografie a unui produs semiconductor — o serie de
imagini legate Óntre ele, indiferent de modalitatea Ón care
acestea sunt fixate sau codate, reprezent‚nd configura˛ia
tridimensional„ a straturilor care compun un produs
semiconductor ∫i Ón care fiecare imagine reproduce desenul
sau o parte din desenul unei suprafe˛e a produsului
semiconductor, Ón orice stadiu al fabrica˛iei sale;
d) exploatare comercial„ — v‚nzarea, Ónchirierea,
leasingul sau orice alt„ metod„ de distribuire comercial„ ori
ofert„ f„cut„ Ón aceste scopuri. Cu toate acestea
exploatarea comercial„ nu include exploatarea Ón condi˛ii
de confiden˛ialitate; se aplic„ sub condi˛ia ca nici o
distribuire c„tre ter˛i s„ nu aib„ loc Ón afar„ de situa˛ia Ón
care exploatarea topografiei se efectueaz„ Ón condi˛iile de
confiden˛ialitate cerute de m„surile necesare Ón vederea
protec˛iei intereselor esen˛iale pentru siguran˛a na˛ional„.“
4. La articolul 3, alineatul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Sunt protejate, Ón condi˛iile prezentei legi,
topografiile originale. Sunt originale topografiile care
constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor ∫i
care, la data c‚nd au fost create, nu erau uzuale pentru
creatorii de topografii ∫i pentru fabrican˛ii de produse
semiconductoare.“
5. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Drepturile titularului unei topografii protejate
asupra produsului semiconductor nu sunt condi˛ionate de
faptul c„ acesta este sau nu Óncorporat Óntr-un produs.“
6. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Protec˛ia acordat„, potrivit art. 3, se aplic„
numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oric„rui
concept, procedeu, sistem, oric„rei tehnici sau informa˛ii
codate Óncorporate Ón aceast„ topografie.“
7. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Pot beneficia de protec˛ia oferit„ prin
prezenta lege:
a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat
membru al Uniunii Europene sau al Organiza˛iei Mondiale
a Comer˛ului ori care au re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul
unui astfel de stat;
b) societ„˛ile sau alte persoane juridice care desf„∫oar„
o activitate industrial„ ori comercial„, real„ ∫i efectiv„, pe
teritoriul Rom‚niei sau al unui stat membru al Uniunii
Europene ori al Organiza˛iei Mondiale a Comer˛ului.
Œn cazul negocierii unor acorduri interna˛ionale cu state
ter˛e sau al adopt„rii de dispozi˛ii interne, prin care se
inten˛ioneaz„ extinderea protec˛iei acordate prin prezenta
lege altor persoane dec‚t cele prev„zute la alin. 1,
Comisia European„ va fi informat„ cu 30 de zile Ón avans.

Œncheierea acordurilor sau adoptarea dispozi˛iilor
prev„zute la alin. 2 nu poate avea loc mai devreme de
dou„ luni de la data inform„rii Comisiei Europene, Ón cazul
Ón care aceasta comunic„ statului rom‚n, Ón termenul
prev„zut la alineatul precedent, inten˛ia de a prezenta
Consiliului European o propunere Ón sensul extinderii
protec˛iei de c„tre toate statele membre Ón ceea ce
prive∫te persoanele sau statele ter˛e respective.
Dac„ Ón aceast„ perioad„ de dou„ luni Comisia
European„ prezint„ Consiliului European o astfel de
propunere, Óncheierea acordurilor sau adoptarea dispozi˛iilor
prev„zute la alin. 2 nu poate avea loc mai devreme de
4 luni de la data prezent„rii propunerii.
Œn lipsa unei comunic„ri din partea Comisiei Europene
Ón termenul prev„zut la alin. 3 sau a prezent„rii unei
propuneri ori a adopt„rii unei decizii a Consiliului European
Ón termenele prev„zute la alin. 4, statul rom‚n poate
Óncheia acordurile sau poate adopta dispozi˛iile prev„zute
la alin. 2.
Decizia Consiliului European, adoptat„ Ón baza
propunerii Comisiei Europene, nu Ómpiedic„ Óncheierea
acordurilor sau adoptarea dispozi˛iilor prev„zute la alin. 2,
cu excep˛ia cazului Ón care Consiliul decide Ón sens
contrar, cu majoritate calificat„.“
8. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Dreptul la protec˛ia topografiei unui produs
semiconductor apar˛ine creatorului topografiei sau
succesorului Ón drepturi al acestuia. Œn cazul Ón care sunt
mai mul˛i creatori, coautori, drepturile apar˛in acestora Ón
comun.
Dreptul la protec˛ie este acordat ∫i persoanelor
prev„zute la art. 6, care:
a) procedeaz„ la o prim„ exploatare comercial„ a unei
topografii, Ón Rom‚nia sau Ón Uniunea European„, ce nu a
mai f„cut obiectul nici unei exploat„ri Ón lume; ∫i
b) au primit din partea unei persoane Ón drept s„
dispun„ de topografie autoriza˛ia exclusiv„ de a exploata
comercial aceast„ topografie pe teritoriul Rom‚niei sau Ón
Uniunea European„.“
9. La articolul 12, alineatul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Œnregistrarea unei topografii de produs
semiconductor este condi˛ionat„ de constituirea la Oficiul
de Stat pentru Investi˛ii ∫i M„rci a unui depozit reglementar
al cererii de Ónregistrare.“
10. La articolul 13, alineatul 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 13. — Depozitul cererii de Ónregistrare a unei
topografii este reglementar constituit dac„ se depun
urm„toarele:
a) o cerere scris„ prin care se solicit„ Ónregistrarea
topografiei ∫i care trebuie s„ eviden˛ieze cel pu˛in:
— numele, prenumele ∫i domiciliul creatorului/creatorilor
topografiei;
— numele ∫i prenumele sau denumirea ∫i adresa
solicitantului, dac„ acesta este altul dec‚t creatorul
topografiei;
— indica˛ii privind dreptul solicitantului de a Ónregistra
topografia;
— denumirea ∫i destina˛ia produsului semiconductor
realizabil pe baza topografiei;
— data fix„rii sau a primei cod„ri a topografiei;
— data primei exploat„ri comerciale a topografiei, c‚nd
este cazul;
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— numele ∫i prenumele sau denumirea ∫i adresa
mandatarului, c‚nd este cazul;
— semn„tura solicitantului sau, dup„ caz, a
mandatarului;
b) o documenta˛ie tehnic„, constituit„ din materiale
grafice ∫i texte, care s„ con˛in„ informa˛ii suficiente pentru
a permite identificarea topografiei ∫i pentru a eviden˛ia
func˛iunea electronic„ a produsului semiconductor care
Óncorporeaz„ topografia;
c) dou„ exemplare ale produsului semiconductor, dac„
acesta a fost realizat ∫i exploatat comercial;
d) Ómputernicirea de reprezentare a mandatarului, dup„ caz;
e) dovada de plat„ a textelor prev„zute de lege.“
11. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci
examineaz„ cererile de Ónregistrare a topografiilor din punct
de vedere al Óndeplinirii cerin˛elor legale pentru constituirea
depozitului reglementar ∫i, dac„ constat„ Óndeplinirea
acestora, efectueaz„ Ónregistrarea topografiei Ón Registrul
na˛ional al topografiilor, public„ Ónregistrarea topografiei Ón
condi˛iile prev„zute la art. 17 ∫i elibereaz„ persoanei
Óndrept„˛ite un certificat de Ónregistrare a topografiei, Ón
termen de 3 luni de la data public„rii.
Data depozitului reglementar este data Ónregistr„rii
cererii de protec˛ie.“
12. La articolul 15, alineatul 3 va avea urm„torul
cuprins:
îData depozitului reglementar va fi, Ón acest caz, data
la care s-au primit toate complet„rile ∫i rectific„rile
necesare.“
13. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — Hot„r‚rile privind cererile de Ónregistrare a
topografiilor pot fi contestate pe cale administrativ„, Ón scris
∫i motivat, la Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, Ón
termen de 3 luni de la comunicare.
Contesta˛ia va fi examinat„, Ón termen de 3 luni de la
Ónregistrarea acesteia, de c„tre Comisia de reexaminare din
cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat
pentru Inven˛ii ∫i M„rci.
Hot„r‚rea motivat„ a Comisiei de reexaminare se
comunic„ p„r˛ilor Ón termen de 15 zile de la pronun˛are ∫i
poate fi atacat„ cu apel la Tribunalul Bucure∫ti, Ón termen
de 3 luni de la comunicare.
Hot„r‚rea Tribunalului Bucure∫ti poate fi atacat„ cu
recurs la Curtea de Apel Bucure∫ti, Ón termen de 15 zile
de la comunicare.
Hot„r‚rile Comisiei de reexaminare r„mase definitive ∫i
irevocabile se public„ Ón B.O.P.I., Ón termen de 60 de zile.“
14. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — Œnregistrarea topografiilor se public„ Ón
B.O.P.I., Ón termen de dou„ luni de la data Ónregistr„rii.
Titularul este obligat s„ comunice, Ón cel mai scurt
termen, Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci orice
modific„ri survenite Ón ceea ce prive∫te numele sau
denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de
Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci opereaz„ modific„rile Ón
Registrul na˛ional al topografiilor ∫i le public„ Ón B.O.P.I.,
Ón termen de 3 luni de la primirea comunic„rii.“
15. Dup„ articolul 18 se introduce un nou articol,
articolul 181, cu urm„torul cuprins:
îArt. 181. — Orice persoan„ interesat„ are dreptul s„
formuleze Ón scris ∫i motivat la Oficiul de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci o cerere de revocare Ómpotriva hot„r‚rilor
privind cererile de Ónregistrare a topografiilor produselor
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semiconductoare, Ón termen de 3 luni de la publicarea
acestora, dac„ hot„r‚rile au fost luate cu nerespectarea
art. 13.
Cererea de revocare va fi solu˛ionat„, Ón termen de
3 luni de la Ónregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci, de c„tre Comisia de reexaminare din
cadrul Departamentului de apeluri al oficiului.
Hot„r‚rea motivat„ a Comisiei de reexaminare se
comunic„ p„r˛ilor Ón termen de 15 zile de la pronun˛are ∫i
va fi supus„ c„ilor de atac prev„zute la art. 16 alin. 3 ∫i 4.
Hot„r‚rile privind revocarea, definitive ∫i irevocabile, se
public„ Ón B.O.P.I., Ón termen de 60 de zile.“
16. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la
prima dintre urm„toarele date:
a) sf‚r∫itul anului Ón care topografia a f„cut obiectul
unei exploat„ri comerciale pentru prima dat„ Ón lume;
b) sf‚r∫itul anului Ón care s-a constituit depozitul
reglementar.“
17. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — Titularul unei topografii Ónregistrate are, pe
toat„ durata de protec˛ie, dreptul exclusiv de exploatare a
topografiei, precum ∫i dreptul exclusiv de a autoriza sau de
a interzice urm„toarele acte:
a) reproducerea acelei topografii, Ón m„sura Ón care
este protejat„ conform art. 3 alin. 1;
b) exploatarea comercial„ sau importul Ón acest scop al
unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat
cu ajutorul acestei topografii.
Se excepteaz„ de la dispozi˛iile alin. 1:
a) reproducerea unei topografii cu titlu privat Ón scopuri
necomerciale;
b) reproducerea Ón scop de analiz„, evaluare sau
Ónv„˛„m‚nt privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici
Óncorporate Ón topografie sau privind topografia Óns„∫i;
c) actele privind o topografie protejat„ ∫i care a fost
creat„ plec‚nd de la o analiz„ ∫i o evaluare a unei alte
topografii, efectuate potrivit lit. b).
Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice actele
prev„zute la alin. 1 lit. b) nu este aplicabil actelor s„v‚r∫ite
dup„ ce topografia sau produsul semiconductor a fost pus
pe pia˛„ Ón Rom‚nia sau Ón Uniunea European„, de c„tre
titular sau cu consim˛„m‚ntul acestuia.“
18. Dup„ articolul 20 se introduce un nou articol,
articolul 201, cu urm„torul cuprins:
îArt. 201. — Drepturile exclusive prev„zute la art. 20 se
nasc:
a) la data depozitului reglementar;
b) la data la care topografia a f„cut obiectul unei
exploat„ri comerciale pentru prima dat„, oriunde Ón lume,
dac„ aceasta este anterioar„ datei prev„zute la lit. a).“
19. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Titularul are dreptul s„ marcheze produsele
semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu
majuscula T.“
20. Articolele 22, 25 ∫i 26 se abrog„.
21. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — Nu constituie o Ónc„lcare a drepturilor
titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei de
c„tre persoana care a achizi˛ionat cu bun„-credin˛„
produsul semiconductor, f„r„ s„ aib„ posibilitatea de a ∫ti
c„ produsul semiconductor respectiv Óncorporeaz„ o
topografie protejat„, reprodus„ ilegal. Œncep‚nd de la data
la care persoana Ón cauz„ a luat cuno∫tin˛„ c„ topografia
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este protejat„, ea nu mai are dreptul de a achizi˛iona, f„r„
autoriza˛ia titularului, produse semiconductoare similare, dar
poate continua exploatarea comercial„ a produselor
semiconductoare, achizi˛ionate sau contractate anterior
acestei date, cu condi˛ia pl„˛ii c„tre titular a unei
desp„gubiri echitabile.
Dispozi˛iile alin. 1 sunt aplicabile ∫i succesorilor Ón
drepturi ai titularului topografiei protejate.“
22. Articolul 28 se abrog„.
23. Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 29. — Pentru perioada anterioar„ na∫terii
drepturilor exclusive, Ón conformitate cu prevederile art. 201,
persoana care are dreptul la protec˛ie Ón temeiul prezentei
legi ∫i care poate dovedi c„ un ter˛ a reprodus Ón mod
fraudulos sau a exploatat comercial ori a importat Ón
aceste scopuri topografia poate solicita daune potrivit
dreptului comun.“
24. Articolul 32 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 32. — Transmiterea drepturilor prev„zute la art. 30
∫i 31 produce efecte fa˛„ de ter˛i numai Óncep‚nd cu data
public„rii Ón B.O.P.I. a men˛iunii transmiterii Ónregistrate la
Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci.“
25. Articolul 33 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 33. — Tribunalul Bucure∫ti poate acorda o licen˛„
obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate
eforturile depuse, nu au reu∫it s„ ob˛in„ autoriza˛ia
titularului de a exploata o topografie protejat„, dac„:
a) acordarea licen˛ei este necesar„ Ón situa˛ii de urgen˛„
care privesc ap„rarea ∫i siguran˛a na˛ional„, prevenirea
sau lichidarea efectelor unor calamit„˛i naturale, Ónc„lcarea
Legii concuren˛ei nr. 21/1996, republicat„, ori nerespectarea
standardelor na˛ionale privind poluarea atmosferei;
b) au trecut cel pu˛in 4 ani de la Ónceperea perioadei
de protec˛ie ∫i topografia nu a fost exploatat„ comercial pe
teritoriul Rom‚niei.
Licen˛ele obligatorii sunt neexclusive ∫i nu pot fi
transmise dec‚t Ómpreun„ cu patrimoniul afectat aplic„rii
lor.
Licen˛ele obligatorii acordate se comunic„ Oficiului de
Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, care le Ónscrie Ón Registrul
na˛ional al topografiilor.
Beneficiarul licen˛ei obligatorii datoreaz„ titularului o
remunera˛ie echitabil„.
Œntinderea ∫i durata licen˛elor obligatorii vor fi limitate la
scopurile pentru care acestea au fost acordate.
Beneficiari ai licen˛ei obligatorii pot fi inclusiv Guvernul
sau ter˛ii autoriza˛i de acesta.“
26. Articolul 34 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 34. — La solicitarea motivat„ prezentat„ de
persoana interesat„, Tribunalul Bucure∫ti poate retrage
licen˛a obligatorie atunci c‚nd circumstan˛ele care au
condus la acordarea acesteia au Óncetat s„ mai existe, cu
condi˛ia ca interesele legitime ale persoanei care a
dob‚ndit-o s„ fie protejate Óntr-o manier„ corespunz„toare.
Licen˛a nu va fi retras„ dac„ exist„ iminen˛a repet„rii
circumstan˛elor care au determinat acordarea acesteia.
Hot„r‚rile Tribunalului Bucure∫ti privind acordarea unei
licen˛e obligatorii, precum ∫i cele privind retragerea
acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucure∫ti,
Ón termen de 15 zile de la comunicare.
Hot„r‚rile judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile privind
acordarea sau, dup„ caz, retragerea licen˛ei obligatorii se
comunic„ de persoana interesat„ Oficiului de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci, care le Ónregistreaz„ Ón Registrul na˛ional

al topografiilor ∫i public„ men˛iunea acestor hot„r‚ri Ón
B.O.P.I., Ón termen de 30 de zile de la comunicare.“
27. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci
public„ Ón B.O.P.I. toate cesiunile ∫i licen˛ele Ónregistrate cu
privire la topografiile protejate, precum ∫i modific„rile
survenite Ón leg„tur„ cu acestea, Ón termen de 3 luni de la
Ónregistrarea lor.“
28. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 37. — Titularul poate renun˛a la protec˛ia unei
topografii Ónregistrate oric‚nd Ón cursul duratei de protec˛ie;
renun˛area are ca efect stingerea drepturilor titularului cu
toate consecin˛ele prev„zute la art. 36 alin. 1, Óncep‚nd de
la data public„rii cererii de renun˛are Ón B.O.P.I.“
29. Articolul 38 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 38. — Orice persoan„ interesat„ poate cere
Tribunalului Bucure∫ti anularea Ón tot sau Ón parte a
Ónregistr„rii unei topografii, Ón cazul Ón care se constat„ c„
nu au fost Óndeplinite condi˛iile legale pentru acordarea
protec˛iei. Cererea de anulare poate fi formulat„ pe
Óntreaga perioad„ de protec˛ie a topografiei.
Hot„r‚rile Tribunalului Bucure∫ti pot fi atacate cu apel la
Curtea de Apel Bucure∫ti, Ón termen de 30 de zile de la
comunicare.
Hot„r‚rile Cur˛ii de Apel Bucure∫ti pot fi atacate cu
recurs la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Ón termen de
30 de zile de la comunicare.“
30. Articolul 39 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci
Ónscrie Ón Registrul na˛ional al topografiilor ∫i public„ Ón
B.O.P.I. toate modific„rile privind protec˛ia topografiilor
survenite ca urmare a aplic„rii dispozi˛iilor art. 36—38.“
31. Articolul 40 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 40. — Constituie infrac˛iune de contrafacere, Ón
sensul prezentei legi, exploatarea comercial„ sau
producerea f„r„ drept a unei topografii protejate ori a unui
produs semiconductor Ón care este Óncorporat„ o topografie
protejat„ sau a unui element de circuit care Óncorporeaz„
un astfel de produs semiconductor, Ón m„sura Ón care
acest element continu„ s„ con˛in„ o topografie.
Ac˛iunile prev„zute la alin. 1 sunt calificate contrafacere
dac„ au fost s„v‚r∫ite dup„ data public„rii Ónregistr„rii
topografiei Ón Registrul na˛ional al topografiilor ∫i se
pedepsesc cu Ónchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amend„ de la 10.000 lei la 30.000 lei.
Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care la pl‚ngerea
prealabil„ a persoanei v„t„mate sau din oficiu.
Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la
desp„gubiri, potrivit dreptului comun, ∫i poate solicita
instan˛ei judec„tore∫ti competente s„ dispun„ m„sura
confisc„rii sau, dup„ caz, a distrugerii produselor
contraf„cute; aceste dispozi˛ii se aplic„ ∫i echipamentelor
care au servit nemijlocit la s„v‚r∫irea infrac˛iunii de
contrafacere.“
32. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 42. — Œn cazul Ón care, prin hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„ ∫i irevocabil„, se constat„ c„ o
alt„ persoan„ dec‚t titularul certificatului de Ónregistrare
este Óndrept„˛it„ la ob˛inerea protec˛iei topografiei, Oficiul
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci elibereaz„ certificatul de
Ónregistrare persoanei Óndrept„˛ite, Ónscrie Ón Registrul
na˛ional al topografiilor modificarea de titular ∫i o public„ Ón
B.O.P.I.“
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33. Articolul 43 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 43. — Œn situa˛ia Ón care drepturile asupra unei
topografii Ónregistrate au Óncetat pentru o perioad„ de timp
ca urmare a renun˛„rii la protec˛ie, a dec„derii din drepturi
sau a anul„rii Ónregistr„rii, desp„gubirile ∫i celelalte drepturi
patrimoniale dob‚ndite de titular, corespunz„tor perioadei
men˛ionate, se restituie de c„tre acesta persoanelor de la
care au fost dob‚ndite.“
34. Dup„ articolul 43 se introduc dou„ noi articole,
articolele 431 ∫i 432, cu urm„torul cuprins:
îArt. 431. — La cererea instan˛ei judec„tore∫ti, Oficiul
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci este obligat s„ Ónainteze
actele, documentele ∫i informa˛iile necesare judec„rii cauzei
cu care a fost Ónvestit„, acestea restituindu-se la Óncetarea
procesului. Citarea Ón instan˛„ se va face numai Ón acest
scop.
Art. 432. — Procedurile privind cererile ∫i certificatele de
Ónregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt
supuse taxelor, Ón cuantumul ∫i la termenele stabilite
conform legii. Taxele se pl„tesc Ón contul Oficiului de Stat
pentru Inven˛ii ∫i M„rci.
Taxele datorate de persoanele fizice ∫i persoanele
juridice cu domiciliul sau, dup„ caz, cu sediul Ón str„in„tate
se pl„tesc Ón valut„ Ón contul Oficiului de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci.
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Neplata taxelor la termenele legale prev„zute atrage
neefectuarea procedurii respective.“
35. Articolul 48 se abrog„.
Art. II. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 3 luni de la
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Œn termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi,
Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci va adopta norme de
aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor
circuitelor integrate, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta lege, care
se vor publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
La data intr„rii Ón vigoare a normelor prev„zute la
alin. 2 se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 535/1996 pentru
aprobarea Regulamentului privind Ónregistrarea topografiilor
circuitelor integrate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 172 din 1 august 1996.
Art. III. — Legea nr. 16/1995, cu modific„rile ulterioare,
precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta lege va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 87/54/CEE
din 16 decembrie 1986 privind protec˛ia juridic„ a topografiilor
produselor semiconductoare, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene nr. L 024 din 27 ianuarie 1987.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) 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. 337.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor circuitelor
integrate
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 modificarea ∫i completarea
Legii nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor circuitelor integrate ∫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. 1.154.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind premierea colectivelor de cercetare ∫tiin˛ific„ din cadrul unit„˛ilor de cercetare-dezvoltare,
cu realiz„ri deosebite Ón domeniul ∫tiin˛ei ∫i tehnologiei Ón anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 58 alin. (3) lit. c) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 324/2003, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ premierea colectivelor de cercetare
∫tiin˛ific„ din cadrul unit„˛ilor de cercetare-dezvoltare
prezente la expozi˛ia îSalonul cercet„rii — 2005“, cu
realiz„ri deosebite Ón domeniul ∫tiin˛ei ∫i tehnologiei Ón
anul 2005.
Art. 2. — (1) Premiile care se acord„ pentru realiz„ri
deosebite colectivelor de cercetare ∫tiin˛ific„ prev„zute la
art. 1 sunt urm„toarele:
a) 17.000 lei (RON) pentru fiecare premiu I, care se
acord„, c‚te unul pentru rezultatele ob˛inute Ón cadrul
fiec„rui tip de proiecte din cadrul Planului na˛ional pentru
cercetare-dezvoltare ∫i inovare, ∫i anume: proiecte de
cercetare fundamental„ — PF, proiecte experimentaldemonstrative — PED, proiecte cu dezvoltare tehnologic„ —
PDT, proiecte cu transfer la agen˛ii economici — PA,
proiecte cu valorificare la agen˛ii economici — PV; proiecte
privind infrastructura calit„˛ii;
b) 14.000 lei (RON) pentru fiecare premiu II, care se
acord„ c‚te unul pentru rezultatele ob˛inute Ón cadrul
fiec„rui tip de proiecte prev„zute la lit. a);

c) 11.000 lei (RON) pentru fiecare premiu III, care se
acord„ c‚te unul pentru rezultatele ob˛inute Ón cadrul
fiec„rui tip de proiecte prev„zute la lit. a).
(2) La competi˛ia pe tipurile de proiecte prev„zute la
alin. (1) pot participa ∫i proiecte din Programul nucleu,
Planul sectorial ∫i Programul de granturi.
(3) Se acord„ c‚te un premiu de 9.000 lei (RON)
pentru rezultatele ob˛inute Ón cadrul fiec„ruia dintre cele
14 programe din Planul na˛ional pentru cercetare-dezvoltare
∫i inovare.
Art. 3. — Se acord„ premiul Ón valoare de 9.000 lei
(RON) pentru îCel mai t‚n„r cercet„tor“, autor/coautor al
unuia sau mai multor articole publicate Ón reviste cotate
ISI sau autor/coautor al unui brevet de inven˛ie european.
Art. 4. — Se acord„ premiul Ón valoare de 13.000 lei
(RON) pentru o publica˛ie rom‚neasc„ din domeniul
cercet„rii ∫tiin˛ifice, cotat„ ISI, cu factor mare de impact.
Art. 5. — Suma de 400.000 lei (RON), necesar„
acord„rii premiilor prev„zute la art. 2—4, se asigur„ din
bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2005, de
la capitolul 71.01 îCercetare ∫tiin˛ific„“, titlul 20 îCheltuieli
materiale ∫i servicii“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.448.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Comisia European„ referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalier„
dintre Rom‚nia ∫i Ungaria, semnat la Bucure∫ti la 7 octombrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
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ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ publicarea Addendumului, semnat Guvernului nr. 51/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
la Bucure∫ti la 7 octombrie 2005, la Memorandumul de Rom‚niei, Partea I, nr. 595 din 21 august 2003, aprobat„
finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ prin Legea nr. 435/2003, cuprins Ón anexa care face parte
referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare integrant„ din prezentul ordin.
transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria, semnat la
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
Bucure∫ti la 11 decembrie 2002, ratificat prin Ordonan˛a al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 noiembrie 2005.
Nr. 1.712.
ANEX√

A D D E N D U M*)
la Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ referitor la Programul PHARE 2002
de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria
Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, addendumul de mai jos a fost Óntocmit pe baza bugetului PHARE 2002
al Programului de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Natura ∫i obiectul

Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii ale Memorandumului
de finan˛are 2002/000—628 r„m‚n neschimbate.

Memorandumul de finan˛are 2002/000—628, semnat la
11 decembrie 2002, cu modific„rile ulterioare, ultima din
9 noiembrie 2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
Perioada de efectuare a pl„˛ilor se extinde cu 12 luni,
p‚n„ la data de 30 noiembrie 2007, pentru urm„toarele
subcomponente:
2002/000—628.01.03
Construc˛ia
pasajului
∫i
echipamente conexe (lucr„ri);
2002/000—628.01.04
Asisten˛„
tehnic„
pentru
supravegherea lucr„rilor (servicii).
Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finan˛elor Publice,
coordonator na˛ional al asisten˛ei

ARTICOLUL 3

Addendumul la Memorandumul de finan˛are 2002/000—
628 este Óntocmit Ón dou„ exemplare, Ón limba englez„.
ARTICOLUL 4
Intrarea Ón vigoare

Addendumul la Memorandumul de finan˛are 2002/000—
628 va intra Ón vigoare la data semn„rii lui de c„tre
ambele p„r˛i.
Bucure∫ti, 7 octombrie 2005.
Pentru Comunitatea European„,
Jonathan Scheele,
∫eful Delega˛iei Comisiei Europene Ón Rom‚nia

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Comisia European„ referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalier„
dintre Rom‚nia ∫i Ungaria — RO 0102, semnat la Bucure∫ti la 7 octombrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ publicarea Addendumului, semnat
la Bucure∫ti la 7 octombrie 2005, la Memorandumul de
finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare
transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria — RO 0102,
semnat la Bucure∫ti la 4 decembrie 2001, ratificat prin

Ordonan˛a Guvernului nr. 49/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 620 din 22 august 2002,
aprobat„ prin Legea nr. 608/2002, cuprins Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 21 noiembrie 2005.
Nr. 1.760.
*) Traducere.
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ANEX√

A D D E N D U M*)
la Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ referitor la Programul PHARE 2001
de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria — RO 0102
Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, addendumul de mai jos a fost Óntocmit pe baza bugetului PHARE
2001 al Programului de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Natura ∫i obiectul

Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii ale Memorandumului
de finan˛are RO 0102 r„m‚n neschimbate.

Memorandumul de finan˛are RO 0102, semnat la
4 decembrie 2001, cu modific„rile ulterioare, ultima din
9 noiembrie 2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
Perioada de efectuare a pl„˛ilor se extinde cu 12 luni,
p‚n„ la data de 30 noiembrie 2006, pentru subcomponenta
programului:
RO 0102.02 Protec˛ia ∫i promovarea luncii r‚ului Mure∫.
Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finan˛elor Publice,
coordonator na˛ional al asisten˛ei

ARTICOLUL 3

Addendumul la Memorandumul de finan˛are RO 0102
este Óntocmit Ón dou„ exemplare, Ón limba englez„.
ARTICOLUL 4
Intrarea Ón vigoare

Addendumul la Memorandumul de finan˛are RO 0102 va
intra Ón vigoare la data semn„rii lui de c„tre ambele p„r˛i.
Bucure∫ti, 7 octombrie 2005.
Pentru Comunitatea European„,
Jonathan Scheele,
∫eful Delega˛iei Comisiei Europene Ón Rom‚nia

*) Traducere.
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