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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aderarea Rom‚niei la Acordul privind protec˛ia
reciproc„ a secretului inven˛iilor din domeniul ap„r„rii,
pentru care s-au f„cut cereri de brevetare, adoptat la Paris
la 21 septembrie 1960, ∫i la Acordul privind comunicarea,
Ón scopuri de ap„rare, a informa˛iilor tehnice,
adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Rom‚nia ader„ la Acordul privind protec˛ia reciproc„ a
secretului inven˛iilor din domeniul ap„r„rii, pentru care s-au f„cut cereri de
brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960.
Art. 2. — Rom‚nia ader„ la Acordul privind comunicarea, Ón scopuri
de ap„rare, a informa˛iilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie
1970.
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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,
MIRON TUDOR MITREA

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 169.
ACORD
privind protec˛ia reciproc„ a secretului inven˛iilor din domeniul ap„r„rii, pentru care s-au f„cut cereri de brevetare*)
Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Fran˛ei, Republicii Federale Germania, Greciei, Italiei, Luxemburgului,
Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Turciei, Regatului Unit al Marii Britanii ∫i Statelor Unite ale Americii,
p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,
dorind s„ Óncurajeze colaborarea economic„ Óntre unele sau Óntre toate guvernele, astfel cum s-a convenit prin
art. 2 al Tratatului,
con∫tiente de obliga˛ia reciproc„ asumat„ Ón conformitate cu prevederile art. 3 din Tratat, de a men˛ine ∫i
dezvolta, prin propriile lor mijloace ∫i prin acordarea de sprijin reciproc Ón mod continuu ∫i eficace, capacitatea lor
individual„ ∫i pe cea colectiv„ de a rezista unui atac armat,
consider‚nd c„ atribuirea unui nivel de clasificare unei inven˛ii legate de ap„rare, Ón una dintre ˛„rile membre ale
Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord, care face obiectul unei cereri de brevetare sau al unui brevet implic„, atunci
c‚nd brevetul a fost solicitat sau acordat, Ón general, interdic˛ia de a solicita brevetarea aceleia∫i inven˛ii Ón alte ˛„ri,
inclusiv Ón ˛„rile membre ale Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord,
consider‚nd c„ limitarea teritorial„ a domeniului de protejare a inven˛iilor care rezult„ din aceast„ interdic˛ie poate
cauza prejudicii solicitan˛ilor de brevete ∫i, Ón consecin˛„, poate afecta Ón mod negativ colaborarea economic„ dintre ˛„rile
membre ale Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord,
consider‚nd c„ asisten˛a reciproc„ reclam„ comunicarea mutual„ a inven˛iilor legate de ap„rare ∫i c„, Ón anumite
cazuri, o asemenea comunicare poate fi Ómpiedicat„ de aceast„ interdic˛ie,
consider‚nd c„ dac„ Guvernul care a stabilit interdic˛ia este preg„tit s„ autorizeze depunerea unei cereri de
brevetare Ón una sau mai multe din celelalte ˛„ri membre ale Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord, cu condi˛ia ca ∫i
guvernele acestor ˛„ri s„ impun„ atribuirea unui nivel de clasificare inven˛iei, aceste guverne nu ar trebui s„ poat„ refuza
atribuirea unui nivel de clasificare,
consider‚nd c„ Óntre guvernele statelor p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord s-a convenit protejarea reciproc„ a
informa˛iilor clasificate schimbate Óntre ele,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL I

Guvernele p„r˛i la prezentul acord vor proteja ∫i asigura
protec˛ia secretului inven˛iilor pentru care s-au primit cereri
de brevetare, Ón conformitate cu procedurile convenite, ori
de c‚te ori atribuirea unui nivel de clasificare a fost impus„
cu privire la respectivele inven˛ii Ón interesul ap„r„rii
*) Traducere

na˛ionale de c„tre guvernul, denumit Ón continuare guvernul
emitent, care a primit primul cererea de brevetare a
acestor inven˛ii.
Aceast„ dispozi˛ie nu va afecta totu∫i dreptul guvernului
emitent de a interzice depunerea unei cereri de brevetare
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a inven˛iei c„tre unul sau mai multe dintre celelalte
guverne p„r˛i la prezentul acord.
Guvernele p„r˛i la prezentul acord convin s„ stabileasc„
procedurile opera˛ionale necesare pentru aplicarea
prezentului articol.
ARTICOLUL II

Prevederile art. I vor fi aplicate fie la cererea guvernului
emitent, fie la cererea solicitantului de brevet, cu condi˛ia
ca acesta din urm„ s„ dovedeasc„ faptul c„ respectiva
atribuire a unui nivel de clasificare a fost impus„ de c„tre
guvernul emitent ∫i c„ a primit autorizarea din partea
acestui guvern pentru a depune cerere pentru un brevet
clasificat Ón ˛ara respectiv„.
ARTICOLUL III

Guvernul responsabil s„ protejeze secretul unei inven˛ii
Ón conformitate cu prevederile art. I va fi Óndrept„˛it s„
pretind„ de la solicitantul de brevet o declara˛ie de
renun˛are la orice preten˛ie de desp„gubire Ómpotriva sa
pentru pierderea sau paguba datorat„ exclusiv atribuirii
unui nivel de clasificare asupra inven˛iei, ca o condi˛ie
prealabil„ depunerii cererii pentru acordarea protec˛iei
men˛ionate.
ARTICOLUL IV

M„surile de protec˛ie impuse Ón conformitate cu art. I
vor Ónceta s„ se aplice numai la cererea guvernului
emitent. Acest guvern va notifica inten˛ia sa de a ridica
propriile m„suri celorlalte guverne implicate, cu ∫ase
s„pt„m‚ni Ónainte.
Guvernul emitent va lua Ón considerare pe c‚t posibil,
av‚nd Ón vedere Ón mod corespunz„tor ∫i securitatea
Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord, declara˛iile
f„cute de celelalte guverne Ón aceast„ perioad„ de ∫ase
s„pt„m‚ni.
ARTICOLUL V

Prezentul acord nu va fi interpretat ca interzic‚nd
guvernelor contractante s„ Óncheie acorduri bilaterale Ón
acela∫i scop. El nu afecteaz„ acordurile bilaterale existente.
ARTICOLUL VI

Instrumentele de ratificare sau de aprobare a
prezentului acord vor fi depuse c‚t mai cur‚nd posibil pe
l‚ng„ Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va notifica
data depunerii fiec„rui asemenea instrument fiec„rui guvern
semnatar.
Prezentul acord va intra Ón vigoare la 30 de zile de la
depunerea de c„tre dou„ p„r˛i semnatare a instrumentelor
lor de ratificare sau de aprobare. El va intra Ón vigoare
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pentru fiecare dintre celelalte p„r˛i semnatare la 30 de zile
de la depunerea instrumentului s„u de ratificare sau de
aprobare.
ARTICOLUL VII

Prezentul acord poate fi denun˛at de orice parte
contractant„, printr-o notificare scris„ de denun˛are trimis„
Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa
toate celelalte p„r˛i contractante asupra acestei notific„ri.
Denun˛area va produce efecte la un an de la primirea
notific„rii de c„tre Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Totu∫i, ea nu va afecta obliga˛iile deja contractate ∫i
drepturile sau prerogativele dob‚ndite anterior de c„tre
p„r˛ile contractante Ón conformitate cu dispozi˛iile
prezentului acord.
Drept care, reprezentan˛ii subsemna˛i, autoriza˛i Ón
cuvenit„ form„, au semnat prezentul acord.
Adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Guvernului Statelor Unite ale Americii ∫i a c„rui copie
certificat„ va fi transmis„ de acest guvern fiec„ruia dintre
celelalte guverne semnatare.
Pentru Regatul Belgiei:
Pentru Canada:
Pentru Regatul Danemarcei:
Pentru Fran˛a:
Pentru Republica Federal„ Germania:
Pentru Regatul Greciei:
Pentru Italia:
Pentru Marele Ducat al Luxemburgului:
Pentru Regatul ﬁ„rilor de Jos:
N O T √:

La semnare, reprezentantul ﬁ„rilor de Jos a consemnat
urm„toarea declara˛ie olograf„ (Ón limba francez„, Ón
original): îPentru Óntreg regatul.“
Pentru Regatul Norvegiei:
Pentru Portugalia:
Pentru Turcia:
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord:
Pentru Statele Unite ale Americii:

ACORD
privind comunicarea, Ón scopuri de ap„rare, a informa˛iilor tehnice*)
Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Fran˛ei, Republicii Federale Germania, Greciei, Italiei, Luxemburgului,
Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Turciei, Regatului Unit al Marii Britanii ∫i Statelor Unite ale Americii,
p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,
consider‚nd c„ art. 3 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede c„ p„r˛ile Ó∫i vor men˛ine ∫i dezvolta capacitatea
individual„ ∫i colectiv„ de a rezista unui atac armat, prin dezvoltarea propriilor lor mijloace ∫i prin acordarea de sprijin
reciproc,
consider‚nd c„ o astfel de capacitate poate fi dezvoltat„, Óntre altele, prin comunicarea Óntre guvernele p„r˛ilor ∫i
organismele NATO a informa˛iilor tehnice care fac obiectul drepturilor de proprietate, Ón vederea asigur„rii asisten˛ei pentru
cercetare Ón domeniul ap„r„rii, dezvolt„rii ∫i produc˛iei echipamentelor ∫i materialelor militare,
consider‚nd c„ drepturile proprietarilor asupra informa˛iilor tehnice astfel comunicate trebuie recunoscute ∫i
protejate,
au convenit asupra urm„toarelor dispozi˛ii:
*) Traducere.
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ARTICOLUL I

Œn cadrul prezentului acord:
a) expresia Ón scopuri de ap„rare Ónseamn„ Ón vederea
Ónt„ririi capacit„˛ii individuale sau colective de ap„rare a
statelor p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord, fie Ón cadrul
programelor na˛ionale, bilaterale sau multilaterale, fie Ón
aplicarea proiectelor de cercetare, dezvoltare, produc˛ie sau
logistic„ ale NATO;
b) expresia informa˛ii tehnice f„c‚nd obiectul drepturilor de
proprietate Ónseamn„ informa˛iile cu caracter tehnic,
suficient de explicite pentru utilizare ∫i cu aplicabilitate
industrial„, ∫i care sunt cunoscute doar de proprietar ∫i de
persoanele Ómputernicite legal sau contractual s„ le
cunoasc„ ∫i, drept urmare, nu sunt accesibile publicului.
Informa˛iile tehnice f„c‚nd obiectul drepturilor de proprietate
pot include, de exemplu, inven˛ii, desene, know-how ∫i
date;
c) expresia organism NATO Ónseamn„ Consiliul
Atlanticului de Nord ∫i orice alt organism subsidiar civil sau
militar, inclusiv comandamentele militare interna˛ionale,
c„rora li se aplic„ dispozi˛iile fie ale Acordului privind
statutul Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord, al
reprezentan˛ilor na˛ionali ∫i al personalului interna˛ional,
semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951, fie ale
Protocolului privind statutul comandamentelor militare
interna˛ionale Ónfiin˛ate Ón temeiul Tratatului Atlanticului de
Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
d) expresia guvern sau organism emitent Ónseamn„
guvernul parte la prezentul acord sau organismul NATO
care a comunicat ini˛ial informa˛iile tehnice ca informa˛ii
tehnice f„c‚nd obiectul drepturilor de proprietate;
e) termenul destinatar Ónseamn„ orice guvern parte la
prezentul acord sau orice organism NATO care a primit
informa˛iile tehnice transmise ca informa˛ii tehnice f„c‚nd
obiectul drepturilor de proprietate, direct de la guvernul sau
organismul emitent sau de la alt destinatar;
f) expresia diseminare cu titlu confiden˛ial Ónseamn„
comunicarea informa˛iilor tehnice unui num„r limitat de
persoane care se angajeaz„ s„ nu le comunice altor
persoane dec‚t Ón condi˛iile specificate de guvernul sau de
organismul emitent;
g) expresia diseminare neautorizat„ Ónseamn„ orice
comunicare a unor informa˛ii tehnice f„c‚nd obiectul
drepturilor de proprietate, care nu este Ón conformitate cu
condi˛iile Ón care aceast„ comunicare a fost f„cut„
destinatarului;
h) expresia utilizare neautorizat„ Ónseamn„ orice utilizare
a informa˛iilor tehnice f„c‚nd obiectul drepturilor de
proprietate, efectuat„ f„r„ autorizare prealabil„ sau f„r„ a
˛ine cont de condi˛iile Ón care aceste informa˛ii tehnice au
fost comunicate destinatarului.
ARTICOLUL II

A. Atunci c‚nd, Ón scopuri de ap„rare, au fost
comunicate informa˛ii tehnice de un guvern sau de un
organism emitent unuia sau mai multor destinatari, ca
informa˛ii tehnice f„c‚d obiectul drepturilor de proprietate,
fiecare destinatar, cu respectarea dispozi˛iilor paragrafului B
din prezentul articol, este responsabil cu protec˛ia acestor

informa˛ii ca informa˛ii f„c‚nd obiectul drepturilor de
proprietate comunicate cu titlu confiden˛ial. Destinatarul
trateaz„ respectivele informa˛ii tehnice Ón conformitate cu
condi˛iile impuse ∫i ia m„surile corespunz„toare compatibile
cu aceste condi˛ii, pentru a preveni transmiterea acestor
informa˛ii, publicarea, utilizarea neautorizat„ sau folosirea Ón
orice alt mod, care ar putea provoca un prejudiciu
proprietarului. Dac„ un destinatar dore∫te modificarea
condi˛iilor impuse, el trebuie, dac„ nu s-a convenit altfel,
s„ adreseze Ón acest scop o cerere guvernului sau
organismului emitent care a furnizat informa˛iile tehnice
f„c‚nd obiectul drepturilor de proprietate.
B. Dac„ un destinatar constat„ c„ o parte oarecare din
informa˛iile tehnice care i-au fost comunicate ca f„c‚nd
obiectul drepturilor de proprietate se afla deja, Ón momentul
comunic„rii, Ón posesia sau la dispozi˛ia sa sau era, Ón
momentul comunic„rii sau ulterior, la dispozi˛ia publicului,
acest destinatar trebuie, Ón m„sura permis„ de cerin˛ele de
securitate, s„ notifice acest fapt guvernului sau
organismului emitent c‚t mai repede posibil ∫i, dac„ este
cazul, s„ adopte Ómpreun„ cu acesta din urm„ toate
m„surile corespunz„toare Ón vederea men˛inerii caracterului
confiden˛ial, protej„rii secretului militar ∫i Ón vederea
restituirii documentelor.
C. Nici una dintre dispozi˛iile prezentului acord nu va fi
interpretat„ ca limit‚nd posibilit„˛ile destinatarului s„
utilizeze orice mijloc de ap„rare aflat la dispozi˛ia sa Ón
cazul unui dezacord care ar rezulta din comunicarea
informa˛iilor tehnice.
ARTICOLUL III

A. Dac„ proprietarul informa˛iilor tehnice f„c‚nd obiectul
drepturilor de proprietate care au fost comunicate Ón
scopuri de ap„rare sufer„ un prejudiciu ca urmare a
comunic„rii sau utiliz„rii lor neautorizate de c„tre un
destinatar sau de c„tre oricine a primit informa˛iile de la
acest destinatar, acesta din urm„ trebuie s„-l
desp„gubeasc„ pe proprietarul informa˛iilor tehnice:
— c‚nd este vorba de un guvern, Ón conformitate cu
legisla˛ia sa na˛ional„;
— c‚nd este vorba de un organism NATO, cu excep˛ia
cazului Ón care p„r˛ile interesate convin altfel, Ón
conformitate cu legea ˛„rii Ón care este situat sediul
organismului.
O asemenea desp„gubire va fi pl„tit„ fie direct
proprietarului, fie guvernului sau organismului emitent, dac„
acesta din urm„ Ól desp„gube∫te chiar el pe proprietar. Œn
acest din urm„ caz ∫i dac„ nu se convine altfel, suma
care urmeaz„ s„ fie pl„tit„ de destinatar nu va fi
influen˛at„ de cuantumul desp„gubirii pl„tite de guvernul
sau de organismul emitent.
B. Œn limitele permise de cerin˛ele lor Ón materie de
securitate, destinatarii ∫i guvernul sau organismul emitent
Ó∫i furnizeaz„ reciproc toate dovezile ∫i informa˛iile de care
dispun ∫i Ó∫i acord„ orice alt„ asisten˛„ corespunz„toare
pentru a evalua prejudiciul suferit ∫i desp„gubirea.
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C. La cererea unui guvern parte la prezentul acord sau
a unui organism NATO interesat poate fi creat un comitet
consultativ, denumit Ón continuare comitet, compus exclusiv
din reprezentan˛i ai guvernelor ∫i ai organismelor NATO
implicate Ón afacere, pentru a investiga ∫i examina
probatoriul ∫i a raporta p„r˛ilor interesate asupra originii,
naturii ∫i Óntinderii prejudiciului suferit. Acest comitet poate
solicita Secretarului General al Organiza˛iei Tratatului
Atlanticului de Nord s„ Óns„rcineze un membru al
Secretariatului Interna˛ional s„ fac„ parte din comitet, ca
observator sau ca reprezentant al Secretarului General.
D. Nici o dispozi˛ie din prezentul articol nu va afecta
drepturile pe care proprietarul prejudiciat le poate avea
Ómpotriva oric„rui guvern sau organism NATO.
ARTICOLUL IV

Guvernele p„r˛i la prezentul acord vor stabili, Ón cadrul
Consiliului Atlanticului de Nord, procedurile necesare pentru
aplicarea acestui acord. Œn special aceste proceduri vor
cuprinde dispozi˛ii care vor guverna:
a) comunicarea, primirea ∫i utilizarea informa˛iilor tehnice
f„c‚nd obiectul drepturilor de proprietate, Ón cadrul
prezentului acord;
b) modalit„˛ile particip„rii organismelor NATO la
comunicarea, primirea ∫i utilizarea informa˛iilor tehnice
f„c‚nd obiectul drepturilor de proprietate;
c) crearea ∫i func˛ionarea comitetului prev„zut la art. III
C;
d) solicit„rile de modificare, prev„zute de art. II A, a
condi˛iilor impuse cu privire la informa˛iile tehnice care fac
obiectul drepturilor de proprietate.
ARTICOLUL V

1. Nici o dispozi˛ie din prezentul acord nu va fi
interpretat„ ca aduc‚nd atingere angajamentelor Ón materie
de securitate Óntre guvernele p„r˛i la acest acord.
2. Fiecare dintre destinatari atribuie tuturor informa˛iilor
tehnice ce fac obiectul drepturilor de proprietate care, Ón
temeiul prezentului acord, i-au fost puse la dispozi˛ie cel
pu˛in acela∫i nivel de clasificare cu cel acordat acestor
informa˛ii de guvernul sau de organismul emitent.
ARTICOLUL VI

1. Nici o dispozi˛ie a prezentului acord nu va Ómpiedica
guvernele p„r˛i la acest acord s„ continue s„ aplice
acordurile existente sau s„ Óncheie Óntre ele noi acorduri Ón
acela∫i sens.
2. Nici o dispozi˛ie din prezentul acord nu va fi
interpretat„ ca aduc‚nd atingere Acordului NATO privind
protec˛ia reciproc„ a secretului inven˛iilor din domeniul
ap„r„rii, pentru care s-au f„cut cereri de brevetare, semnat
la Paris la 21 septembrie 1960.
ARTICOLUL VII

Nici o dispozi˛ie din prezentul acord nu se va aplica
transmiterii sau utiliz„rii informa˛iilor tehnice din domeniul
energiei atomice.
ARTICOLUL VIII

A. Instrumentele de ratificare sau de aprobare a
prezentului acord vor fi depuse c‚t mai cur‚nd posibil pe
l‚ng„ Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va informa
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fiecare guvern semnatar ∫i pe Secretarul General al
Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord asupra datei
depunerii fiec„rui instrument.
Prezentul acord va intra Ón vigoare la 30 de zile de la
depunerea de c„tre dou„ p„r˛i semnatare a instrumentelor
lor de ratificare sau de aprobare. El va intra Ón vigoare
pentru fiecare dintre celelalte p„r˛i semnatare la 30 de zile
de la data depunerii instrumentului s„u de ratificare sau de
aprobare.
B. Consiliul Atlanticului de Nord va fixa datele de la
care prezentul acord se va aplica sau va Ónceta s„ se
aplice organismelor NATO.
ARTICOLUL IX

Oricare dintre p„r˛i va Ónceta s„ mai fie parte la
prezentul acord la un an de la notificarea denun˛„rii trimis„
Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa
celelalte guverne semnatare ∫i pe Secretarul General al
Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord despre
depunerea fiec„rui instrument de denun˛are. Denun˛area nu
va afecta totu∫i obliga˛iile deja contractate sau drepturile ∫i
prerogativele c‚∫tigate anterior de c„tre p„r˛i, Ón temeiul
dispozi˛iilor prezentului acord.
Drept care, reprezentan˛ii subsemna˛i, autoriza˛i Ón
cuvenit„ form„, au semnat prezentul acord.
Adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar ce va fi depus Ón arhivele
Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite o
copie certificat„ celorlalte guverne semnatare ∫i Secretarului
General al Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord.
Pentru Regatul Belgiei:
Pentru Canada:
Pentru Regatul Danemarcei:
Pentru Fran˛a:
NOT√:

La semnare, reprezentantul Fran˛ei a inserat urm„toarea
declara˛ie olograf„ (Ón limba francez„, pe exemplarul
original): îAderarea Fran˛ei la acest acord nu va modifica
cu nimic pozi˛ia sa fa˛„ de Organiza˛ia militar„ integrat„ a
Alian˛ei Atlantice, pozi˛ie exprimat„ Ón Aide-Memoire-ul din
8 ∫i 10 martie 1966, adresat de Guvernul francez celorlal˛i
paisprezece membri ai Alian˛ei.
Pentru Republica Federal„ Germania:
Pentru Regatul Greciei:
Pentru Italia:
Pentru Marele Ducat al Luxemburgului:
Pentru Regatul ﬁ„rilor de Jos:
Pentru Regatul Norvegiei:
Pentru Portugalia:
Pentru Turcia:
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord:
Pentru Statele Unite ale Americii:
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea Rom‚niei al Acordul privind protec˛ia reciproc„
a secretului inven˛iilor din domeniul ap„r„rii, pentru care s-au f„cut cereri de brevetare,
adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, ∫i la Acordul privind comunicarea, Ón scopuri de ap„rare,
a informa˛iilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
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 aderarea
Rom‚niei la Acordul privind protec˛ia reciproc„ a secretului
inven˛iilor din domeniul ap„r„rii, pentru care s-au f„cut
cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960,

∫i la Acordul privind comunicarea, Ón scopuri de ap„rare, a
informa˛iilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970,
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 iunie 2005.
Nr. 491.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR

™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind acordarea dreptului de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 121 ∫i ale art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 298/2004 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ∫i acvacultura, precum ∫i ale art. 13, art. 132 alin. (1) ∫i
ale art. 14 din Legea nr. 113/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ∫i acvacultura,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Dreptul de pescuit Ón bazinele piscicole
naturale Ón vederea practic„rii pescuitului Ón scop
recreativ/sportiv se atribuie de Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Pescuit ∫i Acvacultur„, la cerere, gestionarilor resurselor
acvatice vii, stabili˛i prin lege.
Art. 2. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„ elibereaz„ Autoriza˛ia de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale al c„rei
model este prev„zut Ón anexa nr. 1, asocia˛iilor de pescari
sportivi, legal constituite ∫i recunoscute, conform
prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 3. — Eliberarea Autoriza˛iei de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale se face Ón
baza acordului de autorizare, emis de gestionarii resurselor
acvatice vii.
Art. 4. — (1) Pescuitul Ón scop recreativ/sportiv Ón
bazinele piscicole naturale se practic„ pe baza Permisului
individual de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele
piscicole naturale, al c„rui model este prev„zut Ón anexa
nr. 2, care se elibereaz„ de asocia˛iile de pescari sportivi,
legal constituite ∫i recunoscute de Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón condi˛iile legii.
(2) Permisul individual de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale este
netransmisibil.

Art. 5. — Formularele autoriza˛iilor de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale sunt tip„rite,
Ónseriate ∫i gestionate, conform legii, de Agen˛ia Na˛ional„
pentru Pescuit ∫i Acvacultur„.
Art. 6. — Permisele de pescuit Ón scop recreativ/sportiv
Ón bazinele piscicole naturale sunt tip„rite, Ónseriate ∫i
gestionate de gestionarii resurselor acvatice vii, Ómpreun„ cu
asocia˛iile de pescari sportivi, legal constituite ∫i recunoscute.
Art. 7. — (1) Autoriza˛iile ∫i/sau permisele de pescuit Ón
scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale pot fi
anulate Ón cazul nerespect„rii prevederilor legale privind
practicarea pescuitului recreativ/sportiv, la sesizarea
personalului cu drept de control din cadrul Inspec˛iei
Piscicole, Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, G„rzii
Na˛ionale de Mediu, Administra˛iei Rezerva˛iei Biosferei îDelta
Dun„rii“, precum ∫i de c„tre persoanele Ómputernicite prin
ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.
(2) Gestionarii ∫i beneficiarii dreptului de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale vor asigura
cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a
exploat„rii acestora, controlul activit„˛ilor de pescuit,
combaterea pescuitului ilegal, a furturilor, distrugerilor ∫i
degrad„rilor.
Art. 8. — Prezentul ordin abrog„ Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 117/2005
privind accesul la resursele acvatice vii, Ón vederea
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practic„rii pescuitului Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele
piscicole naturale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 163 din 23 februarie 2005, ∫i intr„ Ón vigoare
la 90 de zile de la data public„rii.

Art. 9. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 8 iunie 2005.
Nr. 430.
ANEXA Nr. 1

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU PESCUIT ™I ACVACULTUR√

Sigla
Seria ............ nr. .........

Elemente de securizare
AUTORIZAﬁIE

de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale
Nr. ......... din .........
Perioada de valabilitate
.............................................
1. Asocia˛ia de pescari sportivi ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Adresa ............................................................................................................................................
3. Registrul persoanelor juridice nr. ......................... din ............................................................
4. Certificat de Ónregistrare fiscal„ ..............................................................................................
5. Contract/act adi˛ional de atribuire a dreptului de pescuit Ón scop recreativ/sportiv
nr. ............ din ............
6. Bazinele piscicole naturale/zona de pescuit ...........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Num„rul maxim de permise individuale de pescuit Ón scop recreativ/sportiv ce se pot
emite pentru bazinele piscicole naturale men˛ionate ..............................................................................
8. De˛in„torul prezentei autoriza˛ii are obliga˛ia s„ marcheze zonele care fac obiectul acesteia
sub controlul gestionarului resurselor acvatice vii ∫i s„ asigure cu personal specializat paza
resurselor acvatice vii, controlul activit„˛ilor de pescuit ∫i combaterea pescuitului ilegal, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ∫i
acvacultura, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Pre∫edinte,
..................................
ANEXA Nr. 2

Permisul individual de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale
Condi˛ii tehnice:
— dimensiuni format: 5x10 cm — tip vedere
— suport: carton glossy (lucios)
— grafic„ fa˛„: fundal — imagine reprezentativ„ a pescuitului recreativ/sportiv
(fa˛„)
Asocia˛ia de pescari sportivi
...............................................

PERMIS INDIVIDUAL DE PESCUIT

Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale

Seria ............... nr. ............

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 506/15.VI.2005
(verso)
Numele ∫i prenumele .........................................................
Valabil de la ........................... la .................................
numai Ónso˛it de carnetul de membru pescar sportiv
Prezentul permis acord„ dreptul exercit„rii pescuitului Ón
scop recreativ/sportiv, Ón condi˛iile legii, Ón bazinele piscicole
naturale, care fac obiectul Autoriza˛iei de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale nr. ...................
din ............. .
Semn„tura
L.S.
(∫tampila asocia˛iei
de pescari sportivi)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind pilotajul navelor maritime ∫i fluvio-maritime pe sectorul rom‚nesc al Dun„rii cuprins Óntre
rada Sulina ∫i Br„ila ∫i Ón porturile situate pe acest sector
Œn temeiul prevederilor art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Regiei
Autonome îAdministra˛ia Fluvial„ a Dun„rii de Jos“ Gala˛i, ale art. 25 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/1999
privind administrarea porturilor ∫i a c„ilor navigabile, precum ∫i desf„∫urarea activit„˛ilor de transport naval Ón porturi ∫i pe
c„i navigabile, republicat„, ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) ∫i g) ∫i ale alin. (2) din Ordinul ministrului lucr„rilor publice,
transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 562/2003 pentru stabilirea porturilor, a c„ilor navigabile, a zonelor sau por˛iunilor din aceste
zone, precum ∫i a categoriilor de nave pentru care serviciile de siguran˛„ sunt obligatorii,
Ón conformitate cu prevederile art. 31 ∫i 32 din Conven˛ia despre regimul naviga˛iei pe Dun„re, semnat„ la
Belgrad la 18 august 1948, Ómpreun„ cu cele dou„ anexe ∫i protocolul adi˛ional, ratificat„ de Rom‚nia prin Decretul
nr. 298/1948, cu modific„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Cu data prezentului ordin ∫i p‚n„ la
concesionare, pilotajul navelor maritime ∫i fluvio-maritime pe
sectorul rom‚nesc al Dun„rii cuprins Óntre rada Sulina ∫i
Br„ila ∫i Ón porturile situate pe acest sector se efectueaz„
de c„tre Regia Autonom„ îAdministra˛ia Fluvial„ a Dun„rii
de Jos“ Gala˛i.
Art. 2. — Regia Autonom„ îAdministra˛ia Fluvial„ a
Dun„rii de Jos“ Gala˛i efectueaz„ pilotajul navelor maritime
∫i fluvio-maritime cu pilo˛i care fac parte din corpul propriu

de pilo˛i sau cu pilo˛i autoriza˛i de aceasta, apar˛in‚nd unor
societ„˛i comerciale sau asocia˛ii profesionale, pe baz„ de
contracte Óncheiate conform legii.
Art. 3. — Regia Autonom„ îAdministra˛ia Fluvial„ a
Dun„rii de Jos“ Gala˛i va duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin, asigur‚nd ∫i toate mijloacele necesare
efectu„rii activit„˛ii de pilotaj al navelor maritime.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 31 mai 2005.
Nr. 862.
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