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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.233/1996 privind Ónfiin˛area Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism ∫i Amenajarea Teritoriului — URBANPROIECT Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.233/1996 privind
Ónfiin˛area Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Urbanism ∫i Amenajarea Teritoriului —
URBANPROIECT Bucure∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 319 din 29 noiembrie 1996, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 4 se abrog„.
2. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Patrimoniul Institutului Na˛ional de CercetareDezvoltare pentru Urbanism ∫i Amenajarea Teritoriului —
URBANPROIECT Bucure∫ti, stabilit pe baza situa˛iilor

financiare la data de 31 decembrie 2005, este de 405.328 lei,
din care: active imobilizate 164.623 lei ∫i active circulante
nete 240.705 lei.“
3. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Urbanism ∫i Amenajarea Teritoriului —
URBANPROIECT Bucure∫ti Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
conformitate cu reglement„rile legale Ón vigoare, precum ∫i
cu regulamentul de organizare ∫i func˛ionare prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.“
4. Articolul 9 se abrog„.
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5. Anexa nr. 1 se abrog„.
6. Anexa nr. 2 se Ónlocuie∫te cu anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,

Construc˛iilor ∫i Turismului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La anexa nr. 2 litera E, dup„ punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urm„torul
cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea unit„˛ii

Localitatea

î4. Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism
∫i Amenajarea Teritoriului — URBANPROIECT Bucure∫ti
2. La anexa nr. 2 litera F, punctul 25 se abrog„.
Art. III. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, se aprob„, prin ordin al
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
structura organizatoric„ a Institutului Na˛ional de Cercetare-

Bucure∫ti“

Dezvoltare pentru Urbanism ∫i Amenajarea Teritoriului —
URBANPROIECT Bucure∫ti.
Art. IV. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, cu
excep˛ia art. I pct. 5, care intr„ Ón vigoare la 30 de zile de
la data public„rii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.275.
ANEX√

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare al Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism
∫i Amenajarea Teritoriului — URBANPROIECT Bucure∫ti
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

Art. 1. — (1) Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Urbanism ∫i Amenajarea Teritoriului —
URBANPROIECT Bucure∫ti, denumit Ón continuare institut
na˛ional, este persoan„ juridic„ rom‚n„ aflat„ Ón
coordonarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, denumit Ón continuare minister coordonator.
(2) Institutul na˛ional func˛ioneaz„ pe baz„ de gestiune
economic„ ∫i autonomie financiar„, calculeaz„ amortismente
∫i conduce eviden˛a contabil„ Ón regim economic ∫i Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu prevederile
Ordonan˛ei 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, precum ∫i ale prezentului regulament.
Art. 2. — (1) Institutul na˛ional este Ónfiin˛at Ón scopul
desf„∫ur„rii activit„˛ii de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare
tehnologic„ Ón domeniul urbanismului ∫i amenaj„rii
teritoriului, corespunz„tor hot„r‚rii Guvernului de Ónfiin˛are a
acestuia.
(2) Institutul na˛ional contribuie, Ón principal, la
elaborarea strategiei de dezvoltare Ón domeniul urbanismului
∫i amenaj„rii teritoriului, potrivit hot„r‚rii de Ónfiin˛are, ∫i la
realizarea cu prioritate a obiectivelor ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice
stabilite prin programele na˛ionale de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i
dezvoltare tehnologic„.

Art. 3. — (1) Obiectul principal de activitate este
cercetarea-dezvoltarea Ón ∫tiin˛e sociale ∫i umaniste,
conform Clasific„rii activit„˛ilor din economia na˛ional„.
(2) Obiectul de activitate al institutului na˛ional cuprinde,
Ón principal:
A. Activit„˛i de cercetare-dezvoltare: cod CAEN 7320:
a) Ón cadrul Planului na˛ional pentru cercetare-dezvoltare
∫i inovare, av‚nd ponderea major„ din totalul activit„˛ii:
— cercetare fundamental„ de baz„ ∫i orientat„, realizat„
Ón scopul cre∫terii nivelului conceptual Ón domeniile
dezvolt„rii regionale, amenaj„rii teritoriului ∫i urbanismului;
— cercetare aplicativ„ pentru realizarea de studii-pilot ∫i
modele experimentale cu rol de suport pentru cercet„rile
aplicative din diferite sectoare sau activit„˛i;
— elaborarea de studii ∫i cercet„ri aplicative din
domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i dezvolt„rii regionale: studii
de competitivitate interregional„, dezvoltarea re˛elei de
localit„˛i, policentricitate, protec˛ia zonelor construite ∫i
naturale, reabilitare zonal„ ∫i reconstruc˛ie ecologic„, zone
Ón declin socioeconomic, zone rurale defavorizate;
— elaborarea de studii ∫i cercet„ri aplicative Ón
urbanism pentru dezvoltarea durabil„ a a∫ez„rilor umane:
restructurarea ∫i modernizarea ora∫elor, politici de locuire,
managementul strategic ∫i opera˛ional, conservarea ∫i
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gestionarea terenului urban, protec˛ia patrimoniului construit,
reconversii func˛ionale;
— elaborarea de strategii, diagnoze ∫i prognoze Ón
domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i urbanismului;
b) pentru realizarea programelor sectoriale ∫i a
programelor-nucleu, pentru participarea Ón cadrul
programelor interna˛ionale de cercetare-dezvoltare ∫i
realizarea altor activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare
tehnologic„:
— cercetare fundamental„ de baz„ ∫i orientat„, realizat„
Ón scopul perfec˛ion„rii concep˛iei globale de amenajarea
teritoriului ∫i urbanism ∫i dezvoltare regional„;
— elaborare de cercet„ri aplicative, studii ∫i studii-pilot
axate pe tematici specifice: amenajarea teritoriului,
amenajare ∫i dezvoltare regional„, mediu ∫i dezvoltare
durabil„, popula˛ie ∫i calitatea vie˛ii, aspecte economice ∫i
sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urban„,
echipamente publice, noi tehnologii;
— elaborare de studii-pilot ∫i proiecte experimentale
pentru promovarea unor m„suri de amenajare a unor zone
specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni
geografice de interes european, zone de cooperare
transfrontalier„;
— construire ∫i utilizare a unor b„nci de date specifice;
— elaborare de diagnoze, prognoze ∫i strategii Ón
domeniile dezvolt„rii regionale, amenaj„rii teritoriului ∫i
urbanismului;
— elaborare de studii pentru fundamentarea legisla˛iei ∫i
a reglement„rilor din domeniile amenaj„rii teritoriului,
urbanismului ∫i locuirii;
c) Ón afara programelor sus-amintite:
— cercetare aplicativ„ pentru solu˛ionarea unor
probleme concrete din domeniul de activitate.
B. Activit„˛i conexe activit„˛ii de cercetare-dezvoltare,
desf„∫urate Ón domeniul propriu de activitate, cu aprobarea
ministerului coordonator ∫i cu avizul autorit„˛ii de stat
pentru cercetare-dezvoltare ∫i, dup„ caz, cu autorizarea
institu˛iilor abilitate, const‚nd Ón:
a) participare la elaborarea strategiei domeniului;
b) formare ∫i specializare profesional„;
c) consultan˛„ ∫i asisten˛„ de specialitate cuprinz‚nd:
asisten˛„ tehnic„, furnizare de servicii ∫tiin˛ifice ∫i metodologice
agen˛ilor economici sau oric„ror beneficiari interesa˛i ∫i
execu˛ie de documenta˛ii de urbanism ∫i amenajare a
teritoriului cu caracter de unicat ∫i importan˛„ deosebit„;
d) prest„ri de servicii.
C. Activit„˛i de elaborare ∫i revizuire a reglement„rilor
tehnice din domeniile amenaj„rii teritoriului, urbanismului,
locuirii ∫i cerin˛elor func˛ionale ale construc˛iilor.
(3) Activit„˛ile men˛ionate pot fi efectuate ∫i Ón cadrul
unor contracte interna˛ionale.
(4) Œn cadrul obiectului s„u de activitate, institutul
na˛ional poate colabora ∫i la realizarea unor activit„˛i de
cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice ∫i de
ap„rare na˛ional„ sau poate desf„∫ura ∫i alte activit„˛i
conexe, cu aprobarea ministerului coordonator ∫i cu avizul
autorit„˛ii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 4. — (1) Conform situa˛iilor financiare la data de
31 decembrie 2005, institutul na˛ional are un patrimoniu Ón
valoare de 405.328 lei, din care: active imobilizate 164.623 lei
∫i active circulante nete 240.705 lei.
(2) Institutul na˛ional administreaz„, cu diligen˛a unui
bun proprietar, bunurile proprietate public„ ∫i privat„ a
statului, precum ∫i bunurile proprii dob‚ndite Ón condi˛iile
legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate
public„ ∫i privat„ a statului administrate de institutul
na˛ional, precum ∫i bunurile proprii dob‚ndite Ón condi˛iile
legii sau realizate din venituri proprii, dup„ caz, prev„zute
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Ón hot„r‚rea Guvernului de Ónfiin˛are a institutului na˛ional,
se Ónregistreaz„ distinct Ón patrimoniul acestuia.
(3) Rezultatele cercet„rilor ob˛inute Ón baza derul„rii unui
contract finan˛at din fonduri publice apar˛in institutului
na˛ional, Ón calitate de persoan„ juridic„ executant„, ∫i
ordonatorului principal de credite, Ón egal„ m„sur„, dac„
prin contract nu s-a prev„zut altfel. Administrarea,
Ónregistrarea Ón eviden˛a contabil„ a institutului na˛ional,
precum ∫i Ónstr„inarea, Ónchirierea sau concesionarea ∫i
casarea rezultatelor cercet„rilor ob˛inute Ón baza derul„rii
unui contract finan˛at din fonduri publice se fac potrivit
Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002, aprobat„ prin Legea
nr. 324/2003.
(4) Œn exercitarea drepturilor sale, institutul na˛ional
posed„ ∫i folose∫te bunurile aflate Ón patrimoniul s„u ∫i,
dup„ caz, dispune de acestea Ón condi˛iile legii, Ón scopul
realiz„rii obiectului s„u de activitate.
(5) Institutul na˛ional poate realiza servicii sau activit„˛i
de microproduc˛ie prin asociere Ón participa˛iune, Ón scopul
stimul„rii valorific„rii rezultatelor cercet„rii, cu aprobarea
ministerului coordonator ∫i a autorit„˛ii de stat pentru
cercetare-dezvoltare.
(6) Patrimoniul institutului na˛ional poate fi modificat
conform prevederilor legale Ón vigoare.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoric„ ∫i func˛ional„
Art. 5. — (1) Institutul na˛ional poate avea Ón structur„
subunit„˛i, cu sau f„r„ personalitate juridic„, departamente,
sec˛ii, compartimente ∫i alte structuri organizatorice
necesare realiz„rii obiectului s„u de activitate.
(2) Structura organizatoric„ a institutului na˛ional se
aprob„ prin ordin al conduc„torului organului administra˛iei
publice coordonator, denumit Ón continuare ministru
coordonator, ∫i cuprinde, pe l‚ng„ structura organizatoric„
prev„zut„ la alin. (1), ∫i urm„toarele compartimente:
compartimentul juridic, compartimentul de marketing,
compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit ∫i
control financiar, compartimentul de diseminare a
informa˛iilor, rela˛ii publice ∫i mass-media.
(3) Œn func˛ie de specificul activit„˛ii, prin decizie a
directorului general, cu aprobarea consiliului de
administra˛ie, se pot organiza colective specializate sau
colective interdisciplinare proprii ori Ón colaborare cu alte
unit„˛i din ˛ar„ sau din str„in„tate.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 6. — Conducerea institutului na˛ional este asigurat„ de:
a) consiliul de administra˛ie;
b) comitetul de direc˛ie;
c) directorul general.
Art. 7. — Orientarea ∫i coordonarea activit„˛ii tehnico∫tiin˛ifice din institutul na˛ional sunt asigurate de consiliul
∫tiin˛ific.
Art. 8. — (1) Rela˛iile dintre subunit„˛ile aflate Ón
structura institutului na˛ional, precum ∫i rela˛iile acestora cu
ter˛ii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda
Ómputerniciri de reprezentare Ón numele institutului na˛ional,
cu avizul consiliului de administra˛ie.
(2) Conduc„torii subunit„˛ilor din structura institutului
na˛ional r„spund Ón fa˛a consiliului de administra˛ie ∫i a
directorului general de Óndeplinirea tuturor atribu˛iilor,
responsabilit„˛ilor ∫i competen˛elor Óncredin˛ate de ace∫tia.
Consiliul de administra˛ie
Art. 9. — (1) Consiliul de administra˛ie este format din 7
membri, cet„˛eni rom‚ni, numi˛i prin ordin al ministrului
coordonator, cu avizul autorit„˛ii de stat pentru cercetaredezvoltare, la propunerea conducerii autorit„˛ii de la care
ace∫tia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
reÓnnoit pentru o perioad„ de cel mult 4 ani.
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(2) Din consiliul de administra˛ie fac parte Ón mod
obligatoriu:
a) directorul general al institutului na˛ional, care este
pre∫edintele consiliului de administra˛ie;
b) pre∫edintele consiliului ∫tiin˛ific al institutului na˛ional;
c) un reprezentant al autorit„˛ii de stat pentru cercetaredezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei;
f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
(3) Cel„lalt membru al consiliului de administra˛ie este
specialist Ón domeniu, numit de ministerul coordonator.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administra˛ie se
face de acela∫i organ care a f„cut numirea, Ón caz de
abateri sau de nerespectare a Óndatoririlor ce le revin.
Art. 10. — (1) Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i
p„streaz„ calitatea de angajat la institu˛ia sau la unitatea
de la care provin, precum ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile
care deriv„ din aceast„ calitate.
(2) Pentru activitatea desf„∫urat„, Ón calitatea de
membru al consiliului de administra˛ie, ace∫tia beneficiaz„
de o indemniza˛ie lunar„ stabilit„ de consiliul de
administra˛ie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baz„
al directorului general al institutului na˛ional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de
administra˛ie nu pot face parte din mai mult de dou„
consilii de administra˛ie ale institutelor na˛ionale ∫i nu pot
participa Ón aceea∫i calitate, la alte unit„˛i cu care institutul
na˛ional are rela˛ii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al
consiliului de administra˛ie cei care, personal, so˛ul/so˛ia ori
rudele pÓn„ la gradul al doilea inclusiv, sunt Ón acela∫i timp
patroni sau asocia˛i la alte unit„˛i cu acela∫i profil ori cu
care institutul na˛ional se afl„ Ón rela˛ii comerciale directe.
Art. 11. — (1) Consiliul de administra˛ie are, Ón
principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„, la propunerea consiliului ∫tiin˛ific, strategia ∫i
programele concrete de dezvoltare a institutului na˛ional, de
introducere a unor tehnologii de v‚rf ∫i de modernizare a
celor existente, Ón concordan˛„ cu strategia general„ a
domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice ∫i
func˛ionale a institutului na˛ional, Ónfiin˛area, desfiin˛area ∫i
comasarea de subunit„˛i din structura acestuia;
c) analizeaz„ ∫i avizeaz„ proiectul bugetului de venituri
∫i cheltuieli, care se depune la Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón vederea aprob„rii conform
reglement„rilor legale;
d) analizeaz„ ∫i avizeaz„ situa˛iile financiare anuale pe
care le supune spre aprobare ministerului coordonator ∫i
aprob„ raportul de gestiune asupra activit„˛ii desf„∫urate
de institutul na˛ional Ón anul precedent;
e) analizeaz„ realizarea criteriilor de performan˛„ ∫i
raportarea trimestrial„ privind activitatea realizat„ de
institutul na˛ional ∫i aprob„ m„suri pentru desf„∫urarea
acesteia Ón condi˛ii de echilibru ale bugetului de venituri ∫i
cheltuieli;
f) analizeaz„, aprob„ sau, dup„ caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investi˛iile care
urmeaz„ a fi realizate de institutul na˛ional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea
patrimoniului, precum ∫i concesionarea sau Ónchirierea unor
bunuri din patrimoniul institutului na˛ional, Ón condi˛iile legii;
h) aprob„ valorificarea bunurilor proprii dob‚ndite, cu
respectarea prevederilor legale;
i) aprob„ volumul creditelor bancare prev„zute la art. 31
∫i stabile∫te modul de rambursare a acestora;
j) aprob„ utilizarea disponibilit„˛ilor Ón valut„;
k) aprob„ mandatul pentru negocierea contractului
colectiv de munc„;

l) aprob„ criteriile ∫i comisiile de concurs pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului na˛ional.
(2) Consiliul de administra˛ie exercit„ orice alte atribu˛ii
stabilite potrivit prevederilor legale.
Art. 12. — Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare ∫i
func˛ionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta
hot„r„∫te Ón problemele privind activitatea institutului
na˛ional, cu excep˛ia celor care, potrivit legii, sunt date Ón
competen˛a altor organe.
Art. 13. — (1) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te o
dat„ pe lun„ sau ori de c‚te ori interesele institutului
na˛ional o cer, la convocarea pre∫edintelui sau a cel pu˛in
3 membri din num„rul membrilor consiliului de
administra˛ie.
(2) Dezbaterile consiliului de administra˛ie sunt conduse
de pre∫edintele consiliului, iar Ón lipsa acestuia, de
vicepre∫edintele ales de membrii acestuia.
Art. 14. — (1) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón prezen˛a a cel pu˛in 5 membri din num„rul
membrilor s„i. Dac„ nu este Óndeplinit„ aceast„ condi˛ie,
∫edin˛a consiliului de administra˛ie poate fi reprogramat„
Óntr-un interval de cel mult 15 zile, av‚nd aceea∫i ordine
de zi.
(2) Hot„r‚rile consiliului de administra˛ie se iau cu
majoritatea voturilor membrilor prezen˛i, dar nu mai pu˛in
de jum„tate plus unu din num„rul total al membrilor.
Art. 15. — La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie
particip„, Ón calitate de invitat permanent, un reprezentant
al sindicatului reprezentativ din institutul na˛ional sau un
reprezentant al salaria˛ilor, Ón cazul Ón care ace∫tia nu sunt
constitui˛i Ón sindicat.
Art. 16. — Pentru luarea unor decizii privind problemele
complexe, consiliul de administra˛ie poate atrage Ón
activitatea de analiz„ consilieri ∫i consultan˛i din diferite
sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerat„
conform prevederilor legale.
Art. 17. — (1) Membrii consiliului de administra˛ie sunt
r„spunz„tori, Ón condi˛iile legii, pentru Óndeplinirea atribu˛iilor
ce le revin ∫i r„spund solidar pentru gestionarea
patrimoniului institutului na˛ional.
(2) Membrii consiliului de administra˛ie care s-au ab˛inut
ori s-au Ómpotrivit lu„rii unei decizii ce s-a dovedit
p„gubitoare pentru institutul na˛ional nu r„spund, dac„ au
consemnat expres punctul lor de vedere Ón registrul de
∫edin˛e al consiliului de administra˛ie ∫i au anun˛at Ón scris
despre aceasta Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
(3) Membrii consiliului de administra˛ie care nu respect„
prevederile art. 10 alin. (3) ∫i (4) r„spund, potrivit legii,
pentru daunele cauzate institutului na˛ional ca urmare a
acestui fapt.
Art. 18. — Œn primul trimestru al fiec„rui an, consiliul de
administra˛ie prezint„ Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului un raport asupra activit„˛ii
desf„∫urate Ón anul precedent ∫i asupra programului de
activitate pentru anul Ón curs.
Art. 19. — Secretariatul consiliului de administra˛ie este
asigurat de institutul na˛ional. Atribu˛iile secretariatului sunt
prev„zute Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului de administra˛ie.
Comitetul de direc˛ie
Art. 20. — (1) Conducerea operativ„ a institutului na˛ional
este asigurat„ de un comitet de direc˛ie, compus din
directorul general ∫i conduc„torii principalelor compartimente
din structura organizatoric„ a institutului na˛ional.
(2) La ∫edin˛ele comitetului de direc˛ie particip„, Ón
calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului
reprezentativ din institutul na˛ional sau un reprezentant al
salaria˛ilor, Ón cazul Ón care ace∫tia nu sunt constitui˛i Ón
sindicat.
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Art. 21. — (1) Comitetul de direc˛ie exercit„ atribu˛ii ∫i
are r„spunderi Ón limita competen˛elor propuse de directorul
general ∫i aprobate de consiliul de administra˛ie.
(2) Comitetul de direc˛ie stabile∫te ac˛iunile concrete
necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului
na˛ional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri ∫i cheltuieli;
d) programul de investi˛ii;
e) sistemul de asigurare a calit„˛ii;
f) alte obliga˛ii.
Art. 22. — Comitetul de direc˛ie se Óntrune∫te decadal
∫i ori de c‚te ori interesele institutului na˛ional o impun, la
convocarea directorului general sau, dup„ caz, a
Ónlocuitorului acestuia.
Directorul general
Art. 23. — (1) Activitatea curent„ a institutului na˛ional
este condus„ de directorul general, numit pentru o
perioad„ de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de
selec˛ie organizat conform metodologiei elaborate de
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea
acestui termen, Ón func˛ie de performan˛ele realizate,
numirea directorului general poate fi prelungit„ pentru o
perioad„ de cel mult 4 ani.
(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a directorului
general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
Art. 24. — (1) Directorul general are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i:
a) reprezint„, personal sau prin delegat, interesele
institutului na˛ional Ón rela˛iile cu alte organe, organiza˛ii ∫i
operatori economici, precum ∫i cu persoane fizice din ˛ar„
∫i din str„in„tate;
b) stabile∫te atribu˛iile, competen˛ele ∫i rela˛iile la nivelul
subunit„˛ilor ∫i departamentelor institutului na˛ional, precum
∫i rela˛iile acestora cu ter˛ii, cu avizul consiliului de
administra˛ie;
c) propune consiliului de administra˛ie modificarea
structurii organizatorice ∫i func˛ionale a institutului na˛ional;
d) nume∫te directorii ∫i conduc„torii compartimentelor
din structura organizatoric„ a institutului na˛ional, Ón urma
concursului organizat pe baza criteriilor propuse de
comitetul de direc˛ie, ∫i Ói revoc„, dup„ caz, cu avizul
consiliului de administra˛ie;
e) angajeaz„ ∫i concediaz„ personalul institutului
na˛ional, conform prevederilor legale ∫i ale contractului
colectiv de munc„;
f) asigur„ negocierea contractului colectiv de munc„ la
nivelul institutului na˛ional ∫i a salariilor personalului
acestuia, prin comitetul de direc˛ie; aprob„ salariile
rezultate din negocierea direct„;
g) r„spunde de administrarea Óntregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
h) adopt„ m„suri ∫i urm„re∫te realizarea opera˛iunilor
de comer˛ interior ∫i de import-export, prin compartimentele
proprii specializate;
i) analizeaz„ lunar stadiul valorific„rii rezultatelor
cercet„rii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribu˛ii ∫i r„spunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului na˛ional de la
bugetul de stat;
k) poate delega, Ón condi˛iile legii, o parte din atribu˛iile
sale celorlalte persoane din conducerea institutului na˛ional;
l) exercit„ orice alte atribu˛ii ce Ói sunt delegate de
consiliul de administra˛ie.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, directorul general
emite decizii.
Consiliul ∫tiin˛ific
Art. 25. — (1) Consiliul ∫tiin˛ific este format din
9 membri, dintre care 7 membri reprezent‚nd principalele
compartimente din cadrul institutului na˛ional care
desf„∫oar„ activit„˛i de cercetare-dezvoltare ∫i 2 membri
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din afar„, cercet„tori cu realiz„ri deosebite, cu capacitate
de sintez„ ∫i de prospectare Ón domeniu, cadre didactice
din Ónv„˛„m‚ntul superior.
(2) Consiliul ∫tiin˛ific este alc„tuit din cercet„tori cu
realiz„ri deosebite Ón domeniu, salaria˛i ai institutului
na˛ional sau din afar„, ale∫i pe 4 ani prin vot secret de
c„tre cadrele cu studii superioare din institutul na˛ional.
(3) Din consiliul ∫tiin˛ific fac parte, de drept, directorul
general ∫i directorul ∫tiin˛ific al institutului na˛ional.
(4) Consiliul ∫tiin˛ific este condus de un pre∫edinte ∫i un
vicepre∫edinte, ale∫i prin vot secret de c„tre membrii
consiliului ∫tiin˛ific.
(5) Consiliul ∫tiin˛ific se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón
conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul
de administra˛ie.
Art. 26. — Atribu˛iile principale ale consiliului ∫tiin˛ific
sunt urm„toarele:
a) particip„ la elaborarea strategiei de dezvoltare a
activit„˛ii de cercetare-dezvoltare a domeniului ∫i la
elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeaz„, avizeaz„ ∫i urm„re∫te realizarea lucr„rilor
de cercetare ∫tiin˛ific„;
c) propune spre aprobare consiliului de administra˛ie
programul anual de cercetare-dezvoltare ∫i inovare al
institutului na˛ional;
d) avizeaz„ hot„r‚rile consiliului de administra˛ie care
implic„ politica de cercetare a institutului na˛ional ∫i a ramurii;
e) propune m„suri pentru perfec˛ionarea profesional„,
Óncadrarea personalului de cercetare Ón grade profesionale;
f) organizeaz„ ∫i coordoneaz„ desf„∫urarea manifest„rilor
cu caracter ∫tiin˛ific;
g) avizeaz„ ac˛iunile de cooperare, interne ∫i
interna˛ionale, cu scop ∫tiin˛ific;
h) avizeaz„ acordarea de burse de studii ∫i stagii de
perfec˛ionare Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i execu˛ia acestuia.
Rela˛ii financiare
Art. 27. — (1) Institutul na˛ional Óntocme∫te anual
bugetul de venituri ∫i cheltuieli, situa˛iile financiare anuale,
potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finan˛elor Publice ∫i reglement„rilor legale Ón vigoare.
(2) Situa˛iile financiare anuale se aprob„ de ministerul
coordonator, Ón condi˛iile legii.
Art. 28. — (1) Veniturile ∫i cheltuielile institutului na˛ional
se stabilesc prin buget pentru fiecare exerci˛iu financiar.
(2) Bugetul de venituri ∫i cheltuieli se Óntocme∫te pe
baza indicatorilor de performan˛„ stabili˛i de ministerul
coordonator ∫i se aprob„ prin ordin al ministrului
coordonator, cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 29. — Institutul na˛ional determin„ anual volumul de
venituri de realizat ∫i de cheltuieli totale de efectuat, corelat
cu contractele Óncheiate pentru activitatea programat„.
Art. 30. — (1) Salariile individuale ale personalului se
stabilesc prin negociere, conform reglement„rilor legale ∫i
prevederilor contractului colectiv de munc„, Ón limita
fondului total destinat pl„˛ii salariilor, prev„zut Ón bugetul de
venituri ∫i cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de baz„ al directorului general se stabile∫te
prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglement„rilor
legale Ón vigoare.
Art. 31. — (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, Ón
situa˛ia Ón care, Ón cursul unui an, resursele financiare ale
institutului na˛ional nu sunt suficiente, acesta poate
contracta credite bancare Ón valoare de cel mult 20% din
veniturile brute realizate Ón anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
efectueaz„ cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza
avizului prealabil al Ministerului Finan˛elor Publice.
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Art. 32. — (1) Institutul na˛ional hot„r„∫te cu privire la
investi˛iile ce urmeaz„ a fi realizate, potrivit obiectului s„u
de activitate, finan˛area efectu‚ndu-se din surse proprii ∫i
din credite bancare, precum ∫i din surse bugetare, prin
ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde Ón bugetul s„u de
venituri ∫i cheltuieli fondurile necesare realiz„rii unor
investi˛ii, dot„ri, achizi˛ion„rii de aparatur„, echipamente ∫i
instala˛ii pentru institutul na˛ional.
(3) Execu˛ia investi˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
adjudec„ potrivit legii.
Art. 33. — (1) Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i ale
institutului na˛ional se efectueaz„ prin conturi deschise la
b„nci cu sediul Ón Rom‚nia.
(2) Institutul na˛ional poate efectua opera˛iuni de
Óncas„ri ∫i pl„˛i, Ón lei ∫i Ón valut„, prin casieria proprie, cu
respectarea nivelului plafonului de cas„ ∫i a normativelor
de disciplin„ financiar-valutare stabilite prin actele normative
Ón vigoare.
(3) Institutul na˛ional poate efectua opera˛iuni de comer˛
exterior, aferente obiectului s„u de activitate, potrivit legii.
Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i cu str„in„tatea se vor
efectua prin conturi bancare deschise la unit„˛ile bancare
specializate, cu sediul Ón Rom‚nia.
(4) Œncas„rile ∫i pl„˛ile din fondurile de la bugetul de
stat se efectueaz„ prin trezorerie, conform legii.

Art. 34. — Institutul na˛ional Ó∫i va organiza controlul
financiar preventiv propriu ∫i auditul financiar potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 35. — Litigiile institutului na˛ional cu persoane fizice
sau juridice, nesolu˛ionate pe cale amiabil„, sunt supuse
spre rezolvare instan˛elor judec„tore∫ti rom‚ne de drept
comun.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale
Art. 36. — (1) Prezentul regulament de organizare ∫i
func˛ionare se completeaz„ cu celelalte reglement„ri legale
care se refer„ la activitatea institutelor de cercetaredezvoltare.
(2) Modific„rile ∫i complet„rile regulamentului de
organizare ∫i func˛ionare se pot face la propunerea
consiliului de administra˛ie, cu respectarea actelor
normative Ón vigoare, cu aprobarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i cu avizul
autorit„˛ii centrale pentru cercetare-dezvoltare, ∫i se aprob„
prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 37. — Statutul de institut na˛ional se reÓnnoie∫te
prin reacreditare, conform prevederilor legale, sau la
modificarea obiectului de activitate al institutului na˛ional.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 978/2002
privind atestarea domeniului public al jude˛ului Sibiu,
precum ∫i al municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Sibiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 978/2002 privind
atestarea domeniului public al jude˛ului Sibiu, precum ∫i al
municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Sibiu,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 689
∫i 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La anexa nr. 31 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al comunei Jina“:
a) pozi˛ia nr. 26 se abrog„;
b) la pozi˛ia nr. 97, coloana nr. 5 îElemente de
identificare“ va avea urm„torul cuprins: î2.280 ha,
incluz‚nd 1,4 km drum forestier R‚ul Mic — Valea Dobrei
(tronson II)“;

c) dup„ pozi˛ia nr. 98 se introduc ∫apte noi pozi˛ii,
pozi˛iile nr. 99—105, conform anexei nr. 1 la prezenta
hot„r‚re.
2. La anexa nr. 53 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al comunei Slimnic“:
a) pozi˛ia nr. 107 se abrog„;
b) dup„ pozi˛ia nr. 112 se introduce o nou„ pozi˛ie,
pozi˛ia nr. 113, conform anexei nr. 2 la prezenta hot„r‚re.
3. La anexa nr. 54 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al comunei ™eica Mare“, dup„ pozi˛ia
nr. 682 se introduc ∫apte noi pozi˛ii, pozi˛iile nr. 683—689,
conform anexei nr. 3 la prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.346.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 824/6.X.2006

7
ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE CASEI NAﬁIONALE
DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate nr. 315/2006 pentru aprobarea utiliz„rii formularelor unice pe ˛ar„, f„r„ regim special,
necesare raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii medicale
Av‚nd Ón vedere:
— art. 15 lit. d) din Contractul-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de
asigur„ri sociale de s„n„tate, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 706/2006;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Referatul Direc˛iei generale planificare ∫i rela˛ii cu furnizorii nr. III 1.540 din 26 septembrie 2006, avizat de
directorul general al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate ∫i aprobat de pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate,
Ón temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din titlul VIII îAsigur„rile sociale de s„n„tate“ al Legii nr. 95/2006 privind
reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006,
pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Casei Na˛ionale de
Asigur„ri de S„n„tate nr. 315/2006 pentru aprobarea
utiliz„rii formularelor unice pe ˛ar„, f„r„ regim special,
necesare raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii medicale,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 706

emite urm„torul ordin:

din 17 august 2006, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
— Anexa nr. 7 îScrisoare medical„“ va avea urm„torul
cuprins:
,,ANEXA Nr. 7*)

*) Anexa nr. 7 este reprodus„ Ón facsimil.
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“
Art. II. — Casele de asigur„ri de s„n„tate jude˛ene, a
municipiului Bucure∫ti, Casa Asigur„rilor de S„n„tate a
Ap„r„rii, Ordinii Publice, Siguran˛ei Na˛ionale ∫i Autorit„˛ii
Judec„tore∫ti ∫i Casa Asigur„rilor de S„n„tate a

Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
Bucure∫ti, 26 septembrie 2006.
Nr. 461.

REPUBLIC√RI
L E G E A Nr. 16/1995
privind protec˛ia topografiilor produselor semiconductoare*)
CAPITOLUL I
Obiectul protec˛iei
Art. 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.
Art. 2. — Œn Ón˛elesul prezentei legi, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc dup„ cum urmeaz„:
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

*) Republicat„ Ón temeiul art. III din Legea nr. 337/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor
circuitelor integrate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.094 din 5 decembrie 2005, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Legea nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor produselor semiconductoare a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 45
din 9 martie 1995 ∫i a mai fost modificat„ ∫i completat„ prin:
— Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii industriale ∫i regimul de utilizare a acestora, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 383/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor m„suri necesare Ón procesul de integrare european„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 332/2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006.
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exploatarea comercial„ nu include exploatarea Ón condi˛ii
de confiden˛ialitate; se aplic„ sub condi˛ia ca nicio
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„.
Art. 3. — (1) 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.
(2) O topografie constituit„ dintr-o combina˛ie de
elemente ∫i de interconexiuni uzuale poate fi protejat„
numai dac„ combina˛ia, luat„ Ón ansambul ei, este
original„, Ón sensul alin. (1).
Art. 4. — Drepturile titularului unei topografii protejate
asupra produsului semiconductor nu sunt condi˛ionate de
faptul c„ acesta este sau nu Óncorporat Óntr-un produs.
Art. 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.
CAPITOLUL II
Dreptul la protec˛ie
Art. 6. — (1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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).
(6) Decizia Consiliului European, adoptat„ Ón baza
propunerii Comisiei Europene, nu Ómpiedic„ Óncheierea
acordurilor sau adoptarea dispozi˛iilor prev„zute la alin. (2),
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cu excep˛ia cazului Ón care Consiliul decide Ón sens
contrar, cu majoritate calificat„.
Art. 7. — (1) Persoana Óndrept„˛it„ s„ ob˛in„ protec˛ia
legal„ a unei topografii poate fi reprezentat„, Ón rela˛iile cu
Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, prin mandatar.
(2) Œn cazul persoanelor fizice ∫i al persoanelor juridice
str„ine, cu domiciliul, respectiv sediul, Ón str„in„tate,
reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul
trebuind s„ aib„ domiciliul sau sediul pe teritoriul Rom‚niei.
Art. 8. — (1) 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.
(2) 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 niciunei 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„.
Art. 9. — (1) Dac„ topografia a fost creat„ de un
salariat Ón cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protec˛ia
topografiei apar˛ine unit„˛ii al c„rei salariat este creatorul
topografiei.
(2) Dac„ topografia a fost creat„ la comanda unei
persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protec˛ia
topografiei apar˛ine persoanei care a comandat-o.
(3) Œn cazul Ón care exist„ dispozi˛ii contractuale
contrare celor de la alineatele precedente, se aplic„ aceste
dispozi˛ii contractuale.
Art. 10. — Dac„ o topografie a fost exploatat„
comercial, Ón ˛ar„ sau Ón str„in„tate, topografia poate
beneficia de protec˛ie, Ón condi˛iile prezentei legi, numai
dac„ cererea de Ónregistrare a fost depus„ la Oficiul de
Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci Ón termen de 2 ani de la data
primei exploat„ri comerciale.
Art. 11. — Œn situa˛ia Ón care o topografie nu a fost
exploatat„ comercial timp de 15 ani de la data la care a
fost creat„ sau codat„ pentru prima oar„, la Ómplinirea
acestui termen dreptul la protec˛ie Ónceteaz„, dup„ cum
urmeaz„:
a) dac„ topografia nu a fost Ónregistrat„, ea nu mai
poate face obiectul unei cereri de Ónregistrare;
b) dac„ topografia a fost Ónregistrat„, drepturile conferite
prin Ónregistrare se sting.
CAPITOLUL III
Œnregistrarea topografiilor
Art. 12. — (1) Œnregistrarea unei topografii de produs
semiconductor este condi˛ionat„ de constituirea la Oficiul
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci a unui depozit reglementar
al cererii de Ónregistrare.
(2) O cerere de Ónregistrare poate avea ca obiect o
singur„ topografie, iar o topografie poate fi Ónregistrat„
numai o singur„ dat„.
Art. 13. — (1) 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;
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— 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;
— 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 taxelor prev„zute de lege.
(2) Toate documentele men˛ionate mai sus se depun
dactilografiate Ón limba rom‚n„.
Art. 14. — (1) 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.
(2) Data depozitului reglementar este data Ónregistr„rii
cererii de protec˛ie.
Art. 15. — (1) Œn cazul Ón care, la examinarea cererii,
se constat„ lipsuri sau deficien˛e ale actelor prev„zute la
art. 13, acestea se comunic„ Ón scris solicitantului, Ón
termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acord‚ndu-i-se
un termen de dou„ luni pentru a efectua complet„rile ∫i
rectific„rile necesare.
(2) Dac„ Ón termenul acordat s-au efectuat toate aceste
complet„ri ∫i rectific„ri, Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i
M„rci efectueaz„ procedura prev„zut„ la art. 14.
(3) Data depozitului reglementar va fi, Ón acest caz,
data la care s-au primit toate complet„rile ∫i rectific„rile
necesare.
(4) Dac„ Ón termenul acordat nu s-au efectuat
complet„rile ∫i rectific„rile cerute, cererea este respins„ ∫i
se comunic„ Ón scris solicitantului motivele respingerii.
Art. 16. — (1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.

(5) Hot„r‚rile Comisiei de reexaminare r„mase definitive
∫i irevocabile se public„ Ón B.O.P.I., Ón termen de
60 de zile.
Art. 17. — (1) Œnregistrarea topografiilor se public„ Ón
B.O.P.I., Ón termen de dou„ luni de la data Ónregistr„rii.
(2) 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.
Art. 18. — (1) Dup„ publicarea Ónregistr„rii,
documenta˛ia din depozitul reglementar al topografiilor
poate fi consultat„ la sediul Oficiului de Stat pentru Inven˛ii
∫i M„rci de c„tre persoanele interesate.
(2) Nu pot fi consultate documentele din depozitul
reglementar, care con˛in informa˛ii declarate de solicitantul
protec˛iei ca fiind secrete comerciale.
Art. 19. — (1) 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
semiconductoare, Ón termen de 3 luni de la publicarea
acestora, dac„ hot„r‚rile au fost luate cu nerespectarea
art. 13.
(2) 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.
(3) 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).
(4) Hot„r‚rile privind revocarea, definitive ∫i irevocabile,
se public„ Ón B.O.P.I., Ón termen de 60 de zile.
CAPITOLUL IV
Drepturi
Art. 20. — 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.
Art. 21. — (1) 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.
(2) 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).
(3) 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
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fost pus pe pia˛„ Ón Rom‚nia sau Ón Uniunea European„,
de c„tre titular sau cu consim˛„m‚ntul acestuia.
Art. 22. — Drepturile exclusive prev„zute la art. 21 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).
Art. 23. — Titularul are dreptul s„ marcheze produsele
semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu
majuscula T.
Art. 24. — Creatorii de topografii au dreptul s„ li se
men˛ioneze numele ∫i calitatea de creator al topografiei Ón
certificatul de Ónregistrare a topografiei ∫i Ón publica˛iile
efectuate de Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci cu
privire la topografiile Ónregistrate.
Art. 25. — Creatorii de topografii, care, Ón virtutea
prevederilor art. 9, nu sunt titulari, au dreptul la o
remunera˛ie care se stabile∫te prin contract Óncheiat Óntre
ace∫tia ∫i titularul topografiei protejate.
Art. 26. — (1) 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
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.
(2) Dispozi˛iile alin. (1) sunt aplicabile ∫i succesorilor Ón
drepturi ai titularului topografiei protejate.
Art. 27. — Pentru perioada anterioar„ na∫terii drepturilor
exclusive, Ón conformitate cu prevederile art. 22, 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.
CAPITOLUL V
Transmiterea drepturilor
Art. 28. — Dreptul la protec˛ie ∫i drepturile ce decurg
din Ónregistrarea unei topografii pot fi transmise, Ón tot sau
Ón parte, prin cesiune ∫i prin succesiune legal„ sau
testamentar„.
Art. 29. — Drepturile conferite prin Ónregistrarea unei
topografii pot fi transmise prin acordarea de licen˛e
exclusive sau neexclusive.
Art. 30. — Transmiterea drepturilor prev„zute la art. 28
∫i 29 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.
Art. 31. — (1) 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;
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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.
(2) Licen˛ele obligatorii sunt neexclusive ∫i nu pot fi
transmise dec‚t Ómpreun„ cu patrimoniul afectat aplic„rii
lor.
(3) Licen˛ele obligatorii acordate se comunic„ Oficiului
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, care le Ónscrie Ón Registrul
na˛ional al topografiilor.
(4) Beneficiarul licen˛ei obligatorii datoreaz„ titularului o
remunera˛ie echitabil„.
(5) Œntinderea ∫i durata licen˛elor obligatorii vor fi limitate
la scopurile pentru care acestea au fost acordate.
(6) Beneficiari ai licen˛ei obligatorii pot fi inclusiv
Guvernul sau ter˛ii autoriza˛i de acesta.
Art. 32. — (1) 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.
(2) Licen˛a nu va fi retras„ dac„ exist„ iminen˛a
repet„rii circumstan˛elor care au determinat acordarea
acesteia.
(3) 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.
(4) 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.
Art. 33. — 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.
CAPITOLUL VI
Œncetarea drepturilor
Art. 34. — (1) Drepturile conferite titularului prin
Ónregistrarea topografiei se sting la data expir„rii perioadei
de protec˛ie, dat„ la care topografia intr„ Ón domeniul
public, put‚nd fi exploatat„ de orice persoan„ f„r„ nicio
restric˛ie.
(2) Drepturile titularului se sting Ónainte de expirarea
duratei de protec˛ie, dac„ sunt Óndeplinite condi˛iile
prev„zute la art. 11 lit. b).
Art. 35. — 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. 34 alin. (1), Óncep‚nd
de la data public„rii cererii de renun˛are Ón B.O.P.I.
Art. 36. — (1) 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.
(2) 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.
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(3) 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.
Art. 37. — 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. 34—36.
CAPITOLUL VII
Ap„rarea drepturilor
Art. 38. — (1) 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.
(2) 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.
(3) Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care din oficiu.
(4) 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.
Art. 39. — Litigiile cu privire la calitatea de creator al
topografiei sau de titular, precum ∫i cele cu privire la
drepturile n„scute din Ónregistrarea topografiilor — inclusiv
drepturile patrimoniale ale creatorilor — sau din contractele
de cesiune sau licen˛„ sunt de competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti.
Art. 40. — 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.
Art. 41. — 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.
Art. 42. — 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. 43. — (1) 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.
(2) 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.
(3) Neplata taxelor la termenele legale prev„zute atrage
neefectuarea procedurii respective.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale
Art. 44. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare Ón termen de
3 luni de la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
*
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.
N O T √:

Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 337/2005 care
nu este Óncorporat Ón textul republicat al Legii nr. 16/1995
∫i care se aplic„, Ón continuare, ca dispozi˛ii proprii ale
Legii nr. 337/2005:
îArt. 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.“
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