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8. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Nu se acord„ brevet de inven˛ie, potrivit
prezentei legi, pentru:
a) inven˛iile a c„ror exploatare comercial„ este contrar„
ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele
d„un„toare s„n„t„˛ii ∫i vie˛ii persoanelor, animalelor ori
plantelor, ∫i care sunt de natur„ s„ aduc„ atingeri grave
mediului, cu condi˛ia ca aceast„ excludere s„ nu depind„
numai de faptul c„ exploatarea este interzis„ printr-o
dispozi˛ie legal„;
b) soiurile de plante ∫i rasele de animale, precum ∫i
procedeele esen˛ial biologice pentru ob˛inerea plantelor sau
animalelor. Prevederea nu se aplic„ procedeelor
microbiologice ∫i produselor ob˛inute prin aceste procedee;
c) inven˛iile av‚nd ca obiect corpul uman Ón diferitele
stadii ale form„rii ∫i dezvolt„rii sale, precum ∫i simpla
descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv
secven˛a sau secven˛a par˛ial„ a unei gene;
d) metodele de tratament al corpului uman sau animal,
prin chirurgie ori prin terapie, ∫i metodele de diagnosticare
practicate asupra corpului uman sau animal.
Dispozi˛iile alin. 1 lit. d) nu se aplic„ produselor, Ón
special substan˛e sau compozi˛ii pentru utilizare Ón oricare
dintre aceste metode.“
9. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — O inven˛ie este nou„ dac„ nu este cuprins„
Ón stadiul tehnicii.
Stadiul tehnicii cuprinde toate cuno∫tin˛ele care au
devenit accesibile publicului printr-o descriere scris„ ori
oral„, prin folosire sau Ón orice alt mod, p‚n„ la data
depozitului cererii de brevet de inven˛ie.
Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, con˛inutul
cererilor depuse la OSIM ∫i al cererilor interna˛ionale pentru
care s-a deschis faz„ na˛ional„ Ón Rom‚nia sau europene
desemn‚nd Rom‚nia, a∫a cum acestea au fost depuse,
care au o dat„ de depozit anterioar„ celei prev„zute la
alin. 2 ∫i care au fost publicate la sau dup„ aceast„ dat„,
potrivit legii.
Prevederile alin. 2 ∫i 3 nu vor exclude brevetabilitatea
oric„rei substan˛e sau compozi˛ii cuprinse Ón stadiul tehnicii,
pentru utilizarea acesteia Óntr-o metod„ dintre cele
prev„zute la art. 9 alin. 1 lit. d), dac„ utilizarea sa Ón
oricare dintre aceste metode nu este cuprins„ Ón stadiul
tehnicii.
Prevederile alin. 2 ∫i 3 nu vor exclude brevetabilitatea
oric„rei substan˛e sau compozi˛ii prev„zute la alin. 4,
pentru orice alt„ utilizare specific„ Ón orice metod„ dintre
cele prev„zute la art. 9 alin. 1 lit. d), dac„ aceast„ utilizare
nu este cuprins„ Ón stadiul tehnicii.“
10. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Œn aplicarea art. 10, divulgarea inven˛iei nu
este luat„ Ón considerare dac„ a intervenit Ón intervalul de
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Art. I. — Legea nr. 64/1991 privind brevetele de
inven˛ie, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modific„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, litera b) se abrog„.
2. La articolul 2, litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) Conven˛ia brevetului european — Conven˛ia privind
brevetul european, adoptat„ la München la 5 octombrie
1973, astfel cum a fost amendat„ prin Actul de revizuire a
art. 63 din Conven˛ia din 17 decembrie 1991 ∫i prin
deciziile Consiliului de administra˛ie al Organiza˛iei
Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978,
13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996
∫i 10 decembrie 1998, precum ∫i prin Actul de revizuire a
acesteia, adoptat la München la 29 noiembrie 2000;“.
3. La articolul 2, dup„ litera j) se introduce o nou„
liter„, litera j1, cu urm„torul cuprins:
îj 1 ) predecesor — persoana fizic„ sau juridic„
Óndrept„˛it„ la brevet anterior depunerii cererii de brevet;“.
4. La articolul 4, alineatul 2 va avea urm„torul cuprins:
îDac„ dou„ sau mai multe persoane au creat aceea∫i
inven˛ie, independent una de alta, dreptul la brevet apar˛ine
aceleia care a depus o cerere de brevet a c„rei dat„ de
depozit este cea mai veche.“
5. La articolul 4, alineatul 3 se abrog„.
6. La articolul 7, literele a)—c) ale alineatului 2 vor avea
urm„torul cuprins:
îa) un material biologic care este izolat din mediul
natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar
dac„ Ónainte se producea Ón natur„;
b) plante sau animale, dac„ posibilitatea tehnic„ de
realizare a inven˛iei nu se limiteaz„ la un anumit soi de
plante sau la o anumit„ ras„ de animale;
c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu
tehnic ori un produs, altul dec‚t un soi de plante sau o
ras„ de animale, ob˛inut prin acest procedeu;“.
7. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Nu sunt considerate inven˛ii, Ón sensul art. 7,
Ón special:
a) descoperirile, teoriile ∫tiin˛ifice ∫i metodele
matematice;
b) crea˛iile estetice;
c) planurile, principiile ∫i metodele Ón exercitarea de
activit„˛i mentale, Ón materie de jocuri sau Ón domeniul
activit„˛ilor economice, precum ∫i programele de calculator;
d) prezent„rile de informa˛ii.
Prevederile alin. 1 nu exclud brevetabilitatea obiectelor
sau activit„˛ilor prev„zute Ón acest alineat dec‚t Ón m„sura
Ón care cererea de brevet de inven˛ie ori brevetul de
inven˛ie se refer„ la astfel de obiecte sau activit„˛i
considerate Ón sine.“
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14. La articolul 15, partea introductiv„ ∫i litera a) ale
alineatului 1 vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Data de depozit a cererii de brevet de
inven˛ie este data la care au fost Ónregistrate urm„toarele:
a) o indica˛ie explicit„ sau implicit„ c„ se solicit„
acordarea unui brevet de inven˛ie;“.
15. La articolul 15, alineatul 5 va avea urm„torul
cuprins:
îŒn cazul Ón care cererea de brevet de inven˛ie nu
con˛ine o parte care, la prima vedere, s„ par„ a fi o
descriere, Ón scopul acord„rii datei de depozit, Ón cererea
de brevet de inven˛ie poate fi f„cut„ referire, Ón limba
rom‚n„, la o cerere depus„ anterior la un oficiu care
Ónlocuie∫te descrierea, cu respectarea prevederilor
regulamentului de aplicare a prezentei legi. Œn caz contrar,
nu se acord„ dat„ de depozit, iar cererea nu va fi tratat„
ca o cerere de brevet de inven˛ie.“
16. La articolul 16, alineatul 1 se abrog„.
17. La articolul 16, alineatele 2 ∫i 5 vor avea urm„torul
cuprins:
îPersoanele fizice sau juridice pot, pentru motive
justificate, s„ depun„ descrierea, revendic„rile ∫i desenele
Óntr-o limb„ str„in„, cu condi˛ia ca, Ón termen de dou„ luni
de la Ónregistrarea cererii sau, dup„ caz, de la data
deschiderii fazei na˛ionale, s„ depun„ la OSIM o traducere
conform„, Ón limba rom‚n„, a acestor documente ∫i s„ fie
pl„tit„ taxa legal„.
...........................................................................................
Dac„ sunt Óndeplinite prevederile art. 14 alin. 1 sau ale
art. 16 alin. 2, depozitul cererii produce efectele unui
depozit na˛ional reglementar.“
18. La articolul 16, dup„ alineatul 5 se introduce un nou
alineat, alineatul 6, cu urm„torul cuprins:
îPrin depozit na˛ional reglementar se Ón˛elege orice
depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a
fost depus„ cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioar„ a
acesteia.“
19. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — Orice persoan„ care a depus, Ón
conformitate cu art. 14 alin. 1 ∫i art. 16 alin. 2, o cerere
de brevet la OSIM sau succesorul s„u Ón drepturi
beneficiaz„ de un drept de prioritate, cu Óncepere de la
data depozitului cererii fa˛„ de orice alt depozit, privind
aceea∫i inven˛ie, av‚nd o dat„ ulterioar„.“
20. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Inven˛ia trebuie s„ fie dezv„luit„ Ón cererea
de brevet suficient de clar ∫i complet, astfel Ónc‚t o
persoan„ de specialitate Ón domeniu s„ o poat„ realiza.
Dac„ inven˛ia se refer„ la un material biologic sau la
utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut
acces ∫i care nu poate fi descris Ón cererea de brevet de
inven˛ie Óntr-un mod care s„ permit„ unei persoane de
specialitate Ón domeniu s„ realizeze inven˛ia, condi˛iile
prev„zute la alin. 1 sunt considerate Óndeplinite numai dac„
solicitantul dovede∫te printr-un document c„, anterior datei
de depozit a cererii de brevet de inven˛ie, materialul
biologic a f„cut obiectul unui depozit la o autoritate de
depozit interna˛ional„.
Revendic„rile definesc obiectul protec˛iei solicitate ∫i
trebuie s„ fie clare, concise ∫i s„ fie sus˛inute de
descrierea inven˛iei.“
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6 luni Ónaintea datei de depozit a cererii de brevet ∫i dac„
rezult„ direct sau indirect ca urmare a:
a) unui abuz evident Ón privin˛a solicitantului sau
predecesorului Ón drepturi al acestuia;
b) faptului c„ solicitantul sau predecesorul Ón drepturi al
acestuia a expus inven˛ia Óntr-o expozi˛ie interna˛ional„
oficial„ sau oficial recunoscut„, Ón sensul Conven˛iei privind
expozi˛iile interna˛ionale, semnat„ la Paris la 22 noiembrie
1928, cu revizuirile ulterioare.
Prevederile alin. 1 lit. b) sunt aplicabile numai dac„ la
Ónregistrarea cererii de brevet de inven˛ie solicitantul
declar„ c„ inven˛ia a fost expus„ efectiv ∫i dac„, Ón
termenul ∫i Ón condi˛iile prev„zute de regulamentul de
aplicare a prezentei legi, depune un document Ón
sus˛inerea declara˛iei sale.“
11. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — O inven˛ie este considerat„ ca implic‚nd o
activitate inventiv„ dac„, pentru o persoan„ de specialitate,
ea nu rezult„ Ón mod evident din cuno∫tin˛ele cuprinse Ón
stadiul tehnicii.
Cererile de brevet prev„zute la art. 10 alin. 3, de∫i fac
parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate Ón considerare
pentru aprecierea activit„˛ii inventive.“
12. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — O inven˛ie este considerat„ ca fiind
susceptibil„ de aplicare industrial„ dac„ obiectul s„u poate
fi fabricat sau utilizat Óntr-un domeniu industrial, inclusiv Ón
agricultur„.
Aplicabilitatea industrial„ a unei secven˛e sau a unei
secven˛e par˛iale a unei gene trebuie s„ fie dezv„luit„ Ón
cererea de brevet de inven˛ie.“
13. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — Cererea de brevet de inven˛ie, redactat„ Ón
limba rom‚n„, trebuie s„ cuprind„:
a) solicitarea acord„rii unui brevet;
b) datele de identificare a solicitantului;
c) o descriere a inven˛iei;
d) una sau mai multe revendic„ri;
e) desenele la care se face referire Ón descriere sau
revendic„ri.
Dac„ solicitantul nu este acela∫i cu inventatorul, cererea
de brevet de inven˛ie va con˛ine ∫i indica˛ii care s„ permit„
stabilirea identit„˛ii inventatorului ∫i va fi Ónso˛it„ de un
document din care s„ reias„ modul Ón care solicitantul a
dob‚ndit dreptul la acordarea brevetului.
Documentul prev„zut la alin. 2 va putea fi depus p‚n„
la luarea unei hot„r‚ri asupra cererii de brevet.
Depunerea cererii de brevet poate fi f„cut„ de persoana
Óndrept„˛it„ la acordarea brevetului, personal sau Ón orice
mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Œn toate procedurile Ón fa˛a OSIM, solicitantul este
considerat a fi persoana Óndrept„˛it„ la acordarea
brevetului.
Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea
solicitantului, pe h‚rtie sau sub o alt„ form„ ∫i printr-un
mijloc de transmitere acceptat de OSIM ∫i prev„zut de
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Cererea de brevet este Ónso˛it„ de un rezumat care se
depune cel mai t‚rziu cu dou„ luni Ónainte de data
public„rii cererii.
Rezumatul serve∫te Ón mod exclusiv inform„rii tehnice;
acesta nu poate fi luat Ón considerare pentru alte scopuri,
Ón special pentru determinarea Óntinderii protec˛iei solicitate
∫i nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. 3.“
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rezulte c„ solicitantul are dreptul s„ revendice prioritatea
cererii anterioare.
Termenul de depunere a autoriza˛iei este de maximum
3 luni de la revendicarea priorit„˛ii.“
23. Articolul 21 se abrog„.
24. Dup„ articolul 21 se introduce un nou articol,
articolul 211, cu urm„torul cuprins:
îArt. 211. — Dac„ Óntr-un termen de 12 luni de la data
de depozit a unei cereri de brevet de inven˛ie acordat„ de
OSIM este depus„ o cerere de brevet de inven˛ie
ulterioar„, de c„tre solicitantul cererii anterioare sau de
c„tre succesorul s„u Ón drepturi, atunci Ón cererea
ulterioar„ poate fi revendicat un drept de prioritate pentru
aceea∫i inven˛ie, denumit drept de prioritate intern„. Dac„ a
fost revendicat un drept de prioritate intern„ Óntr-o cerere
ulterioar„, cererea anterioar„ a c„rei prioritate a fost
revendicat„ este considerat„ ca fiind retras„, dac„ nu s-a
luat o hot„r‚re.
Prioritatea intern„ poate fi revendicat„ odat„ cu
depunerea cererii ulterioare sau Óntr-un termen de dou„
luni de la data depunerii acestei cereri.
Prioritatea intern„ a unei cereri anterioare, revendicat„
Óntr-o cerere ulterioar„, nu va fi recunoscut„ dac„:
a) cel pu˛in una dintre cererile de brevet de inven˛ie a
beneficiat de o prioritate, Ón condi˛iile prev„zute la art. 17;
b) Ón cererea anterioar„ au fost revendicate priorit„˛i
interne ∫i una dintre ele are dat„ anterioar„ termenului de
12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare;
c) actul de prioritate intern„ nu a fost depus Ón
termenul prev„zut de regulamentul de aplicare a prezentei
legi.“
25. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — Œn cazul Ón care solicitantul a omis s„
revendice prioritatea odat„ cu depunerea cererii,
revendicarea poate fi f„cut„ Ón condi˛iile prev„zute de
regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai t‚rziu Ón
termen de dou„ luni de la aceast„ dat„, cu plata taxei
legale.
Actele de prioritate se depun Óntr-un termen de 16 luni
de la data celei mai vechi priorit„˛i sau, dup„ caz, Ón
4 luni de la data deschiderii fazei na˛ionale.
Œn cazul Ón care OSIM consider„ c„ Ón procedura de
examinare este necesar„ traducerea unei cereri de brevet
anterioare, care a servit ca baz„ pentru revendicarea
priorit„˛ii, invit„ solicitantul s„ depun„ o traducere conform„
Ón limba rom‚n„ a cererii anterioare, cu respectarea
prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
Œn cazul neÓndeplinirii prevederilor alin. 2 sau ale
art. 20, OSIM hot„r„∫te, Ón termen de 6 luni de la data de
depozit sau de la data deschiderii fazei na˛ionale, c„
prioritatea nu este recunoscut„.“
26. La articolul 23, alineatele 4—6 vor avea urm„torul
cuprins:
îŒn cazul Ón care hot„r‚rea de acordare a brevetului
este luat„ Ónaintea datei de expirare a termenului prev„zut
la alin. 1, cererea de brevet de inven˛ie este publicat„
Ómpreun„ cu men˛iunea privind hot„r‚rea de acordare.
Cererile de brevet de inven˛ie prev„zute la art. 42
alin. 2 vor fi publicate Ón termen de 3 luni de la data
declasific„rii informa˛iilor cuprinse Ón acestea.
Publicarea cererii se men˛ioneaz„ Ón Buletinul Oficial de
Proprietate Industrial„ ∫i se face Ón condi˛iile prev„zute de
regulamentul de aplicare a prezentei legi.“
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21. La articolul 19, alineatul 3 va avea urm„torul
cuprins:
îŒntr-o cerere rezultat„ Ón urma diviz„rii se pot revendica
numai obiecte care nu dep„∫esc dezv„luirea din cererea
ini˛ial„. Cererile rezultate Ón urma diviz„rii care Óndeplinesc
aceast„ cerin˛„ au aceea∫i dat„ de depozit ca ∫i cererea
ini˛ial„ ∫i fiecare va beneficia de dreptul de prioritate
revendicat Ón aceasta.“
22. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — Orice persoan„ care a depus, Ón mod
regulamentar, Ón orice stat parte la Conven˛ia de la Paris
pentru protec˛ia propriet„˛ii industriale sau stat membru la
Organiza˛ia Mondial„ a Comer˛ului, o cerere de brevet de
inven˛ie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate
ori succesorul s„u Ón drepturi beneficiaz„, pentru a efectua
depunerea unei cereri ulterioare de brevet de inven˛ie Ón
Rom‚nia pentru aceea∫i inven˛ie, de un drept de prioritate
pe o perioad„ de 12 luni calculat„ de la data de depozit a
cererii anterioare.
Orice depozit care are valoarea unui depozit na˛ional
reglementar potrivit legisla˛iei na˛ionale a oric„rui stat parte
la Conven˛ia de la Paris sau stat membru la Organiza˛ia
Mondial„ a Comer˛ului Ón care a fost constituit va fi
recunoscut ca d‚nd na∫tere unui drept de prioritate.
O cerere de brevet european desemn‚nd Rom‚nia ∫i
pentru care a fost acordat„ o dat„ de depozit are Ón
Rom‚nia valoarea unui depozit na˛ional reglementar,
lu‚ndu-se Ón considerare, atunci c‚nd este cazul, ∫i
prioritatea revendicat„ pentru cererea de brevet european.
Solicitantul unei cereri de brevet de inven˛ie poate
beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare
pentru aceea∫i inven˛ie, dac„ depune odat„ cu cererea de
brevet o declara˛ie Ón care revendic„ prioritatea cererii
anterioare, justificat„ prin acte de prioritate, Ón condi˛iile
regulamentului de aplicare a prezentei legi.
Œntr-o cerere de brevet se poate recunoa∫te
revendicarea unor priorit„˛i multiple, cu condi˛ia respect„rii
prevederilor alin. 1, numai pentru acele elemente ale cererii
de brevet care sunt cuprinse Ón cererea sau Ón cererile a
c„ror prioritate este revendicat„; priorit„˛ile multiple pot fi
revendicate, dup„ caz, ∫i pentru aceea∫i revendicare.
Prioritatea poate fi recunoscut„ doar pentru acele
elemente care sunt clar dezv„luite Ón cererea de brevet
luat„ Ón totalitatea sa.
Prioritatea poate fi recunoscut„ ∫i pentru o cerere de
brevet care revendic„ sau ar fi putut revendica prioritatea
unei cereri de brevet anterioare, la o dat„ de Ónregistrare
ulterioar„ datei de expirare a termenului de prioritate, dar
nu mai mult de dou„ luni de la data expir„rii acestui
termen, cu plata taxei legale, dac„:
a) o cerere expres„ este formulat„ Ón acest sens, Ón
condi˛iile prev„zute de regulamentul de aplicare a prezentei
legi;
b) cererea este formulat„ Ón termen;
c) cererea prezint„ motivele pentru care termenul de
prioritate nu a fost respectat;
d) OSIM constat„ c„ cererea de brevet ulterioar„ nu a
fost depus„ Ón termenul de prioritate, de∫i solicitantul a
depus toate diligen˛ele Ón acest scop, sau c‚nd
nerespectarea termenului nu s-a produs cu inten˛ie.
Œn cazul Ón care solicitantul cererii de brevet de inven˛ie
revendic„ un drept de prioritate apar˛in‚nd altei persoane,
pentru recunoa∫terea priorit„˛ii este necesar„ depunerea la
OSIM a unei autoriza˛ii din partea cedentului, din care s„
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e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la
care cererile aflate Ón situa˛ia prev„zut„ la alin. 4 lit. b) au
fost considerate retrase;
f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de inven˛ie,
potrivit art. 65 alin. 2 lit. c);
g) solicitantul, altul dec‚t inventatorul, nu a f„cut
dovada, Ón cadrul termenului prev„zut la art. 29 alin. 2, c„
este Óndrept„˛it la acordarea brevetului;
h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de
inven˛ie Ón vederea acord„rii brevetului Ón termenele
prev„zute la art. 25.
OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de inven˛ie
dac„ solicitantul cere retragerea Ón scris, Ón mod expres.
Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de
brevet de inven˛ie aflate Ón urm„toarele situa˛ii:
a) inventatorii nu au fost declara˛i Ón termen de 18 luni
de la data solicit„rii examin„rii Ón fond;
b) solicitantul nu a dat curs notific„rilor OSIM, Ón
termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei
descrierii ∫i desenelor Ón concordan˛„ cu con˛inutul
revendic„rilor admise;
c) cererea a constituit baza revendic„rii priorit„˛ii Óntr-o
cerere ulterioar„ depus„ pe cale na˛ional„ sau pe cale
interna˛ional„, pentru care s-a deschis faz„ na˛ional„ Ón
Rom‚nia;
d) cererea de brevet de inven˛ie se afl„ Ón situa˛ia
prev„zut„ la art. 65 alin. 2 lit. b);
e) solicitantul nu a depus revendic„rile Ón termenul
prev„zut la art. 15 alin. 7;
f) una dintre taxele legale, respectiv de Ónregistrare, de
depunere ulterioar„ a revendic„rilor, de deschidere a fazei
na˛ionale, de publicare, de examinare, nu a fost pl„tit„ Ón
cuantumul ∫i la termenele prev„zute de lege ∫i de
regulamentul de aplicare a prezentei legi;
g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hot„r‚re de
acordare ∫i pentru care nu a fost achitat„, Ón termenul
prev„zut de lege, taxa de publicare, tip„rire ∫i eliberare a
brevetului.
Toate hot„r‚rile OSIM privind cererile de brevet de
inven˛ie sunt motivate, se Ónscriu Ón Registrul na˛ional al
cererilor de brevet de inven˛ie depuse ∫i se comunic„
solicitantului Ón termen de o lun„ de la data lu„rii hot„r‚rii.
Œn acela∫i registru se Ónscriu ∫i men˛iunile privind cererile
de brevet retrase sau men˛iunile privind declara˛iile conform
c„rora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase,
care, de asemenea, se comunic„ solicitantului.
Men˛iunea hot„r‚rii de acordare a brevetului de inven˛ie
sau de respingere a cererii de brevet se public„ Ón
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial„, Ón termen de o
lun„ de la data la care a expirat termenul prev„zut de
lege pentru formularea contesta˛iei ∫i Ón condi˛iile prev„zute
de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
OSIM public„ men˛iunea hot„r‚rii de acordare a
brevetului ∫i, odat„ cu publicarea, pune la dispozi˛ia
publicului descrierea ∫i desenele brevetului, sub condi˛ia
achit„rii taxei de publicare, tip„rire ∫i eliberare a brevetului.
Œn cazul Ón care taxa de publicare, tip„rire ∫i eliberare a
brevetului nu este achitat„ Ón termenul prev„zut de lege,
cererea de brevet este considerat„ retras„, iar brevetul
este considerat ca nefiind acordat.
Hot„r‚rea de acordare a brevetului va avea efect
Óncep‚nd cu data public„rii men˛iunii acesteia Ón Buletinul
Oficial de Proprietate Industrial„.
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27. Dup„ alineatul 5 al articolului 23 se introduce un
nou alineat, alineatul 51, cu urm„torul cuprins:
îCererea de brevet de inven˛ie nu se public„ dac„ p‚n„
la expirarea termenului de 18 luni o hot„r‚re de respingere
a fost luat„ sau dac„ cererea a fost retras„ ori declarat„
ca fiind considerat„ retras„.“
28. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — La cererea solicitantului, OSIM Óntocme∫te
un raport de documentare Ónso˛it, dup„ caz, de o opinie
scris„ privind brevetabilitatea ∫i public„ raportul de
documentare, Ón condi˛iile prev„zute de regulamentul de
aplicare a prezentei legi.
Dac„ raportul de documentare nu a fost f„cut public
odat„ cu cererea, acesta se va publica ulterior.“
29. La articolul 25, alineatul 2 va avea urm„torul
cuprins:
îPentru cererile de brevet de inven˛ie care con˛in
informa˛ii clasificate ca secrete de stat, solicitarea
examin„rii poate fi cerut„ la data de depozit a cererii sau
Ón termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai t‚rziu
de 30 de luni Ónainte de expirarea duratei brevetului,
prev„zut„ la art. 31.“
30. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — OSIM examineaz„ dac„:
A. cererea de brevet de inven˛ie respect„:
a) dispozi˛iile art. 6;
b) condi˛iile privind depozitul, prev„zute la art. 14—16;
c) condi˛iile pentru recunoa∫terea priorit„˛ii prev„zute la
art. 20, 211 ∫i 22;
d) condi˛ia de unitate a inven˛iei, prev„zut„ la art. 19
alin. 1;
B. inven˛ia care constituie obiectul cererii:
a) este dezv„luit„ potrivit art. 18;
b) nu este exclus„ de la brevetare, potrivit art. 8
alin. 1, sau nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 9;
c) Óndepline∫te condi˛iile de brevetabilitate prev„zute la
art. 7 ∫i art. 10—13.“
31. La articolul 27, alineatul 5 va avea urm„torul
cuprins:
îLa cererea OSIM sau din ini˛iativa sa, solicitantul ori
succesorul s„u Ón drepturi poate modifica cererea de
brevet p‚n„ la luarea unei hot„r‚ri, cu condi˛ia ca
dezv„luirea inven˛iei s„ nu dep„∫easc„ con˛inutul cererii la
data de depozit.“
32. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — OSIM hot„r„∫te prin Comisia de examinare
de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii
de brevet de inven˛ie, acordarea brevetului de inven˛ie sau
respingerea cererii de brevet.
OSIM hot„r„∫te respingerea cererii de brevet de
inven˛ie Ón urm„toarele situa˛ii:
a) cererea de brevet de inven˛ie nu Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute la art. 6, art. 16 alin. 2 ∫i 5 ∫i la
art. 41 alin. 2;
b) inven˛ia care constituie obiectul cererii este exclus„
de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se
Óncadreaz„ Ón prevederile art. 9 ori nu Óndepline∫te
condi˛iile de brevetabilitate prev„zute la art. 7, 10, 12 ∫i 13;
c) inven˛ia care constituie obiectul cererii nu Óndepline∫te
condi˛iile art. 18;
d) termenul de deschidere a fazei na˛ionale pentru
cererile Ónregistrate interna˛ional a fost dep„∫it;
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Totodat„, descrierea ∫i desenele inven˛iei servesc la
interpretarea revendic„rilor.
Pe perioada p‚n„ la acordarea brevetului, Óntinderea
protec˛iei conferit„ de cererea de brevet este determinat„
de revendic„rile publicate potrivit art. 23.
Brevetul, a∫a cum a fost acordat ori modificat Ón
procedura de revocare sau de anulare Ón parte, va
determina retroactiv protec˛ia conferit„ de cererea de
brevet, Ón m„sura Ón care aceasta nu a fost extins„.
Pentru determinarea Óntinderii protec˛iei conferite de
brevet se va ˛ine seama de orice element echivalent unui
element specificat Ón revendic„ri. Dac„ obiectul brevetului
este un procedeu, protec˛ia conferit„ de brevet se extinde
la produsul ob˛inut Ón mod direct prin procedeul brevetat.
Protec˛ia conferit„ printr-un brevet referitor la un material
biologic av‚nd caracteristici specifice se extinde asupra
oric„rui material derivat, pe baza celui brevetat, prin
reproducere sau multiplicare, sub form„ identic„ ori
diferen˛iat ∫i cu acelea∫i caracteristici.
Protec˛ia conferit„ printr-un brevet referitor la un
procedeu permi˛‚nd producerea unui material biologic
av‚nd caracteristici specifice se extinde asupra materialului
biologic direct ob˛inut prin acest procedeu, asupra oric„rui
alt material biologic derivat din materialul biologic direct
ob˛inut prin acel procedeu, precum ∫i asupra oric„rui alt
material ob˛inut plec‚ndu-se de la materialul biologic direct
ob˛inut prin reproducere sau multiplicare, sub form„
identic„ ori diferen˛iat ∫i av‚nd acelea∫i caracteristici.
Protec˛ia conferit„ printr-un brevet de produs con˛in‚nd
o informa˛ie genetic„ sau const‚nd Óntr-o informa˛ie
genetic„ se extinde asupra oric„rui alt material Ón care
produsul este Óncorporat ∫i Ón care informa˛ia genetic„ este
con˛inut„ ∫i Ó∫i exercit„ func˛ia, cu excep˛ia corpului uman
Ón diferite stadii de formare ori dezvoltare.
Protec˛ia prev„zut„ la alin. 7—9 nu se extinde asupra
materialului biologic ob˛inut prin reproducerea sau
multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit
spre v‚nzare pe teritoriul Rom‚niei de c„tre titularul de
brevet sau cu consim˛„m‚ntul acestuia, c‚nd reproducerea
ori multiplicarea rezult„ Ón mod necesar din utilizarea
pentru care materialul biologic a fost pus pe pia˛„, cu
condi˛ia ca materialul ob˛inut s„ nu fi fost utilizat ulterior
pentru alte reproduceri sau multiplic„ri.“
38. Articolul 34 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 34. — Cu Óncepere de la data public„rii cererii de
brevet, Ón conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1—3,
cererea asigur„ solicitantului, Ón mod provizoriu, protec˛ia
conferit„ potrivit dispozi˛iilor art. 33.“
39. La articolul 35, litera d) a alineatului 1 va avea
urm„torul cuprins:
îd) comercializarea sau oferirea spre v‚nzare pe
teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs,
obiect al inven˛iei, care au fost v‚ndute anterior de titularul
de brevet ori cu acordul s„u expres;“.
40. La articolul 35, dup„ litera d) a alineatului 1 se
introduce o nou„ liter„, litera d1), cu urm„torul cuprins:
îd 1 ) folosirea Ón scopuri experimentale, exclusiv cu
caracter necomercial, a obiectului inven˛iei brevetate;“.
41. Alineatul 5 al articolului 39 va avea urm„torul
cuprins:
îLa un brevet acordat pentru inven˛iile care con˛in
informa˛ii clasificate potrivit prevederilor art. 42 alin. 2,
titularul poate renun˛a numai dup„ declasificarea
informa˛iilor ∫i publicarea men˛iunii hot„r‚rii de acordare a
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Œn cazul hot„r‚rilor de acordare a unui brevet de
inven˛ie care con˛ine informa˛ii clasificate, dup„
declasificarea acestora se aplic„ prevederile alin. 7 ∫i 9 ∫i
ale art. 23 alin. 4.
Œn cazul decesului solicitantului, persoan„ fizic„, sau Ón
cazul dizolv„rii persoanei juridice solicitante, procedura de
examinare se suspend„ p‚n„ la comunicarea la OSIM a
succesorului Ón drepturi, Ón condi˛iile prev„zute de
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
C‚nd se instituie proceduri judiciare Ón privin˛a dreptului
la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura
de brevetare se suspend„ p‚n„ c‚nd hot„r‚rea
judec„toreasc„ r„m‚ne definitiv„ ∫i irevocabil„.
Persoana interesat„ va comunica la OSIM hot„r‚rea
prev„zut„ la alin. 12.“
33. Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 29. — OSIM poate proceda din oficiu la revocarea
hot„r‚rilor sale, pentru neÓndeplinirea condi˛iilor prev„zute
Ón prezenta lege, p‚n„ la comunicarea acestora.
Dac„ OSIM constat„ pe baza unor dovezi temeinice c„
solicitantul, altul dec‚t inventatorul, nu este Óndrept„˛it la
acordarea brevetului de inven˛ie, se poate proceda la
am‚narea comunic„rii hot„r‚rii luate, f„r„ a dep„∫i un
termen de 6 luni de la data acesteia; Ón cazul Ón care Ón
acest termen solicitantul nu poate dovedi c„ are calitatea
de persoan„ Óndrept„˛it„ la acordarea brevetului, hot„r‚rea
de acordare se revoc„ potrivit alin. 1 ∫i cererea de brevet
se respinge.“
34. Alineatul 2 al articolului 30 va avea urm„torul
cuprins:
îData eliber„rii brevetului de inven˛ie este data la care
men˛iunea hot„r‚rii de acordare este publicat„ Ón Buletinul
Oficial de Proprietate Industrial„.“
35. Alineatele 1 ∫i 3 ale articolului 31 vor avea
urm„torul cuprins:
îDurata brevetului de inven˛ie este de 20 de ani, cu
Óncepere de la data de depozit.
.............................................................................................
Pentru medicamente sau produsele fitofarmaceutice
brevetate se poate ob˛ine un certificat suplimentar de
protec˛ie, Ón condi˛iile Regulamentului (CEE) nr. 1768/92 al
Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui
certificat suplimentar de protec˛ie pentru medicamente ∫i
ale Regulamentului (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului
European ∫i al Consiliului din 23 iulie 1996 privind
instituirea unui certificat suplimentar de protec˛ie pentru
produse fitofarmaceutice.“
36. Articolul 32 se abrog„.
37. Articolul 33 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 33. — Brevetul de inven˛ie confer„ titularului s„u
un drept exclusiv de exploatare a inven˛iei pe Óntreaga sa
durat„.
Este interzis„ efectuarea, f„r„ consim˛„m‚ntul titularului,
a urm„toarelor acte:
a) fabricarea, folosirea, oferirea spre v‚nzare, v‚nzarea
sau importul Ón vederea folosirii, oferirii spre v‚nzare ori
v‚nz„rii, Ón cazul Ón care obiectul brevetului este un
produs;
b) utilizarea procedeului, precum ∫i folosirea, oferirea
spre v‚nzare, v‚nzarea sau importul Ón aceste scopuri al
produsului ob˛inut direct prin procedeul brevetat, Ón cazul Ón
care obiectul brevetului este un procedeu.
Œntinderea protec˛iei conferite de brevet sau de cererea
de brevet este determinat„ de con˛inutul revendic„rilor.
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52. La articolul 48, litera c) a alineatului 8 va avea
urm„torul cuprins:
îc) utilizarea autorizat„ Ón raport cu brevetul anterior
este netransmisibil„, cu excep˛ia cazului Ón care este
transmis ∫i brevetul ulterior.“
53. Dup„ alineatul 1 al articolului 49 se introduce un
nou alineat, alineatul 11, cu urm„torul cuprins:
îBeneficiarul licen˛ei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul
sau ter˛ii autoriza˛i de acesta.“
54. Alineatele 4—6 ale articolului 49 vor avea urm„torul
cuprins:
îŒn cazul Ón care titularul unui brevet pentru soi de
plant„ nu Ól poate exploata f„r„ s„ aduc„ atingere unui
brevet de inven˛ie anterior, acesta poate solicita o licen˛„
obligatorie pentru inven˛ia protejat„ prin acest brevet.
Œn cazul Ón care titularul unui brevet de inven˛ie referitor
la o inven˛ie din domeniul biotehnologiei nu poate s„ o
exploateze f„r„ s„ aduc„ atingere unui brevet de soi de
plant„ anterior, acesta poate solicita o licen˛„ obligatorie
pentru exploatarea soiului de plant„, protejat prin brevet.
Œn cazul Ón care o licen˛„ obligatorie este autorizat„
pentru a remedia o practic„ anticoncuren˛ial„, nu sunt
aplicabile dispozi˛iile art. 48 alin. 3 ∫i 5 ∫i ale art. 49 alin. 2.“
55. La articolul 50, alineatul 2 se abrog„.
56. Articolul 52 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 52. — Hot„r‚rile judec„tore∫ti definitive ∫i
irevocabile privind acordarea sau, dup„ caz, retragerea
licen˛ei obligatorii se comunic„ de persoana interesat„ la
OSIM, care le Ónregistreaz„ Ón Registrul na˛ional al cererilor
de brevet de inven˛ie ori, dup„ caz, Ón Registrul na˛ional
al brevetelor de inven˛ie ∫i public„ men˛iunea acestor
hot„r‚ri Ón Buletinul Oficial de Proprietate Industrial„ Ón
termen de o lun„ de la comunicare.“
57. Articolul 53 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 53. — Orice hot„r‚re luat„ de Comisia de
examinare poate fi contestat„ la OSIM Ón termen de 3 luni
de la comunicare.
Contesta˛ia poate avea ca obiect ∫i o limitare a
brevetului, Ón condi˛iile prev„zute de regulamentul de
aplicare a prezentei legi.“
58. Articolul 54 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 54. — Orice persoan„ are dreptul s„ formuleze Ón
scris ∫i motivat, la OSIM, o cerere de revocare a
brevetului de inven˛ie, Ón termen de 6 luni de la publicarea
men˛iunii acord„rii acestuia, dac„:
a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7—10,
12 ∫i 13;
b) obiectul brevetului nu dezv„luie inven˛ia suficient de
clar ∫i complet, astfel Ónc‚t o persoan„ de specialitate Ón
domeniu s„ o poat„ realiza;
c) obiectul brevetului dep„∫e∫te con˛inutul cererii, a∫a
cum a fost depus„.
Dac„ motivele de revocare se refer„ numai la o parte a
brevetului, acesta va fi revocat Ón parte.“
59. Dup„ articolul 54 se introduc trei noi articole,
articolele 541—543, cu urm„torul cuprins:
îArt. 541. — Contesta˛ia sau, dup„ caz, cererea de
revocare se solu˛ioneaz„, Ón termen de 3 luni de la
Ónregistrarea acesteia la OSIM, de c„tre o comisie de
reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.
Atribu˛iile comisiei de reexaminare, precum ∫i procedura
de solu˛ionare a contesta˛iilor ∫i a cererilor de revocare
sunt prev„zute Ón regulamentul de aplicare a prezentei legi.
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brevetului de inven˛ie ∫i a descrierii, revendic„rilor ∫i
desenelor inven˛iei brevetate, potrivit prevederilor art. 28
alin. 6.“
42. Articolul 40 se abrog„.
43. Alineatele 2 ∫i 3 ale articolului 42 vor avea
urm„torul cuprins:
îInforma˛iile din domeniul ap„r„rii sau siguran˛ei
na˛ionale con˛inute Óntr-o inven˛ie creat„ pe teritoriul
Rom‚niei, obiect al unei cereri de brevet de inven˛ie, pot fi
clasificate de institu˛iile Ón drept ca informa˛ii secrete de
stat; Ón acest caz, solicitantul este Ón∫tiin˛at de institu˛ia
care a clasificat informa˛iile ∫i poate beneficia, pe baz„ de
contract, de acordarea unei compensa˛ii din partea acestei
institu˛ii, Ón condi˛iile prev„zute de regulamentul de aplicare
a prezentei legi.
Informa˛iile clasificate ca secrete de stat pot fi
declasificate numai de institu˛ia care le-a atribuit acest
caracter.“
44. Alineatul 2 al articolului 43 va avea urm„torul
cuprins:
îŒn cazul inven˛iilor care con˛in informa˛ii secrete de stat,
brevetarea Ón str„in„tate se poate face numai dac„
informa˛iile au fost declasificate potrivit art. 42 alin. 3.“
45. Alineatul 1 al articolului 44 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 44. — Œn cazul inven˛iei pentru care o unitate este
Óndrept„˛it„ la acordarea brevetului, aceasta are obliga˛ia
de a informa inventatorul asupra stadiului examin„rii cererii
de brevet de c„tre OSIM, precum ∫i asupra stadiului ∫i
rezultatelor aplic„rii sau comercializ„rii inven˛iei.“
46. Dup„ alineatul 4 al articolului 45 se introduce un
nou alineat, alineatul 5, cu urm„torul cuprins:
îContesta˛iile av‚nd ca obiect numai Óndreptarea unor
erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse pl„˛ii taxelor.“
47. La articolul 46, litera a) a alineatului 2 va avea
urm„torul cuprins:
îa) revendicarea priorit„˛ii, potrivit art. 20 alin. 5 sau 6
∫i art. 22 alin. 1;“.
48. La articolul 46, litera c) a alineatului 2 se abrog„.
49. Alineatele 3 ∫i 4 ale articolului 46 vor avea
urm„torul cuprins:
îDe asemenea, dispozi˛iile alin. 1 nu se aplic„ Ón
situa˛iile prev„zute la art. 28 alin. 2 lit. e) ∫i f), alin. 4
lit. d) ∫i e) ∫i la art. 53.
Cererea de repunere Ón situa˛ia anterioar„ va fi supus„
pl„˛ii unei taxe, Ón cuantumul prev„zut de lege pentru
Ónregistrarea unei contesta˛ii, cu excep˛ia cazului prev„zut
la art. 28 alin. 4 lit. b), pentru care nu se percep taxe.“
50. Alineatele 2 ∫i 5 ale articolului 48 vor avea
urm„torul cuprins:
îPrevederile alin. 1 se aplic„ numai dac„ inven˛ia nu a
fost aplicat„ sau a fost insuficient aplicat„ pe teritoriul
Rom‚niei, iar titularul brevetului nu poate s„ Ó∫i justifice
inac˛iunea ∫i dac„ nu s-a ajuns la o Ón˛elegere cu acesta
privind condi˛iile ∫i modalit„˛ile comerciale de aplicare a
inven˛iei.
..........................................................................................
Œn afara situa˛iilor prev„zute la alin. 2, o licen˛„
obligatorie poate fi autorizat„ de Tribunalul Bucure∫ti:
a) Ón situa˛ii de urgen˛„ na˛ional„;
b) Ón alte situa˛ii de extrem„ urgen˛„;
c) Ó n s i t u a ˛ i i d e u t i l i z a r e p u b l i c „ , Ó n s c o p u r i
necomerciale.“
51. La articolul 48, alineatul 4 se abrog„.

7

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 44/19.I.2007

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care din oficiu.
Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei
licen˛e 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
materialelor ∫i echipamentelor care au servit nemijlocit la
s„v‚r∫irea faptelor de contrafacere.
Œnc„lcarea drepturilor prev„zute la art. 33 alin. 1 de
c„tre ter˛i dup„ publicarea cererii de brevet de inven˛ie
atrage pentru persoanele vinovate obliga˛ia de desp„gubire
potrivit dreptului comun, titlul pentru plata desp„gubirilor
fiind executoriu dup„ eliberarea brevetului.
Prin excep˛ie de la dispozi˛iile art. 33 alin. 1, actele
prev„zute la art. 33 alin. 2 efectuate de un ter˛ anterior
datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la
care solicitantul i-a f„cut o soma˛ie, Ónso˛it„ de o copie
autentificat„ a cererii de brevet de inven˛ie, nu sunt
considerate a aduce atingere drepturilor conferite de
brevet.“
64. Articolul 59 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 59. — Œn cazul Ón care actele prev„zute la art. 33
alin. 2 continu„ s„ fie efectuate ∫i dup„ somare, instan˛a,
la cerere, poate ordona Óncetarea acestora p‚n„ la luarea
de c„tre OSIM a unei hot„r‚ri cu privire la cerere. Aceast„
m„sur„ va putea fi ordonat„ cu plata de c„tre solicitant a
unei cau˛iuni stabilite de instan˛„.“
65. Alineatul 1 al articolului 61 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 61. — Divulgarea, de c„tre personalul OSIM,
precum ∫i de c„tre persoanele care efectueaz„ lucr„ri Ón
leg„tur„ cu inven˛iile, a datelor cuprinse Ón cererile de
brevet, p‚n„ la publicarea lor, constituie infrac˛iune ∫i se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 luni la 2 ani.“
66. La articolul 63, partea introductiv„ a alineatului 1 va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 63. — Titularul de brevet, precum ∫i licen˛iatul
autorizat s„ utilizeze drepturile decurg‚nd din brevetul de
inven˛ie pot solicita instan˛ei judec„tore∫ti:“.
67. Alineatul 2 al articolului 64 va avea urm„torul
cuprins:
îCompeten˛ele vamale cu privire la asigurarea
respect„rii la frontier„ a drepturilor privind brevetele de
inven˛ie apar˛in Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, potrivit Legii
nr. 344/2005 privind unele m„suri pentru asigurarea
respect„rii drepturilor de proprietate intelectual„ Ón cadrul
opera˛iunilor de v„muire.“
68. La articolul 66 se introduce un nou alineat, alineatul 2,
cu urm„torul cuprins:
îCererile Ón justi˛ie Ón domeniul drepturilor de proprietate
industrial„ sunt scutite de taxe judiciare.“
69. La articolul 68, litera f) va avea urm„torul cuprins:
îf) efectueaz„, la cerere, servicii de mediere ∫i servicii
de informare tehnic„ din descrierile de inven˛ii rom‚ne∫ti ∫i
str„ine ∫i din publica˛iile oficiale de proprietate industrial„,
precum ∫i servicii de depozitare Ón regim nepublic a unor
documente con˛in‚nd solu˛ii nebrevetabile de natura celor
prev„zute la art. 13 alin. 1;“.
70. Articolul 74 se abrog„.
Art. II. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 3 luni de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
cu excep˛ia dispozi˛iilor prev„zute la art. 31 alin. 3 ∫i la
art. 35 alin. 1 lit. d), care intr„ Ón vigoare la 3 zile de la
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 542. — Un brevet de inven˛ie acordat de OSIM,
precum ∫i un brevet european cu efecte Ón Rom‚nia pot fi
anulate, la cerere, dac„ se constat„ c„:
a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7—10,
12 ∫i 13;
b) obiectul brevetului nu dezv„luie inven˛ia suficient de
clar ∫i complet, astfel Ónc‚t o persoan„ de specialitate Ón
domeniu s„ o poat„ realiza;
c) obiectul brevetului dep„∫e∫te con˛inutul cererii, a∫a
cum a fost depus„;
d) protec˛ia conferit„ de brevet a fost extins„;
e) titularul de brevet nu era Óndrept„˛it la acordarea
brevetului.
Dac„ motivele de anulare se refer„ numai la o parte a
brevetului, acesta va fi anulat Ón parte.
Anularea brevetului va avea efect retroactiv, Óncep‚nd
cu data de depozit.
Art. 543. — Cererea de anulare se poate face dup„
Ómplinirea termenului prev„zut la art. 54, Ón care poate fi
formulat„ o cerere de revocare, cu excep˛ia situa˛iilor
Ónscrise la art. 542 alin. 1 lit. d) ∫i e), pe toat„ durata de
valabilitate a brevetului, ∫i se judec„ de c„tre Tribunalul
Bucure∫ti. Hot„r‚rile Tribunalului Bucure∫ti pot fi atacate cu
apel la Curtea de Apel Bucure∫ti, Ón termen de 30 de zile
de la comunicare.
Hot„r‚rile Cur˛ii de Apel Bucure∫ti pot fi atacate cu
recurs la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie Ón termen de
30 de zile de la comunicare.
Hot„r‚rea de anulare definitiv„ ∫i irevocabil„ se
Ónregistreaz„ la OSIM de c„tre persoana interesat„.
Men˛iunea hot„r‚rii de anulare se public„ Ón Buletinul
Oficial de Proprietate Industrial„ Ón termen de 60 de zile
de la Ónregistrarea hot„r‚rii la OSIM.“
60. Alineatul 1 al articolului 55 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 55. — NeÓndeplinirea uneia sau mai multor condi˛ii
de form„ privind cererea de brevet de inven˛ie nu poate
constitui motiv de revocare ori de anulare, Ón tot sau Ón
parte, a brevetului de inven˛ie, dec‚t Ón cazul Ón care
aceasta este rezultatul unei inten˛ii frauduloase.“
61. La articolul 56, alineatele 3 ∫i 4 vor avea urm„torul
cuprins:
îDispozitivul hot„r‚rii de acordare a brevetului de
inven˛ie, luat„ de comisia de reexaminare, precum ∫i
dispozitivul hot„r‚rii definitive ∫i irevocabile pronun˛ate de
instan˛a judec„toreasc„ se Ónscriu Ón registrele na˛ionale ∫i
se public„ Ón Buletinul Oficial de Proprietate Industrial„ Ón
termen de 60 de zile de la data Ónregistr„rii acestora la
OSIM de c„tre persoana interesat„.
OSIM Ónscrie Ón registrele na˛ionale modific„rile
intervenite ca urmare a unor hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive
∫i irevocabile ∫i le public„ Ón Buletinul Oficial de Proprietate
Industrial„ Ón termen de 60 de zile de la data Ónregistr„rii
acestora la OSIM de c„tre persoana interesat„.“
62. Articolul 57 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 57. — Œnsu∫irea f„r„ drept, Ón orice mod, a calit„˛ii
de inventator constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend„ de la
5.000 lei la 10.000 lei.“
63. Articolul 58 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 58. — Constituie contrafacere faptele s„v‚r∫ite cu
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 33 alin. 2 ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend„ de la
10.000 lei la 30.000 lei.
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termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de
inven˛ie ∫i brevetele de inven˛ie“ la Ordonan˛a Guvernului
nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii
industriale ∫i regimul de utilizare a acestora, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 959 din 29
noiembrie 2006, vor avea urm„torul cuprins:

(2) Œn termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi,
se va supune aprob„rii, prin hot„r‚re a Guvernului,
regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind
brevetele de inven˛ie, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i cu cele aduse prin prezenta lege.
Art. III. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi,
numerele curente 4 ∫i 37 din anexa nr. 1 îCuantumul ∫i
îNr.
crt.

Obiectul pl„˛ii

Cuantumul
(lei)

Termenul de plat„

Cuantumul
(euro)

4. Publicarea ∫i tip„rirea brevetului
4 luni de la data comunic„rii
360
100
de inven˛ie (descriere, revendic„ri hot„r‚rii de acordare
∫i desene care nu dep„∫esc
a brevetului
20 de pagini), precum ∫i eliberarea
acestuia
.........................................................................................................................................................
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3 luni sau, dup„ caz,
6 luni de la data public„rii
de c„tre Organiza˛ia
European„ a Brevetelor
a men˛iunii eliber„rii
brevetului european

“
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Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.
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Art. IV. — Legea nr. 64/1991 privind brevetele de
inven˛ie, republicat„, cu modific„rile ulterioare, precum
∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta
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37. Eliberarea unui certificat
de recunoa∫tere a efectelor
brevetului european Ón Rom‚nia
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Bucure∫ti, 15 ianuarie 2007.
Nr. 28.

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inven˛ie, republicat„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inven˛ie, republicat„, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 52.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea anexei nr. 85 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 970/2002
privind atestarea domeniului public al jude˛ului Bihor, precum ∫i al municipiilor,
ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Bihor
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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 671
∫i 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se completeaz„ cu o nou„ pozi˛ie,
pozi˛ia nr. 128, potrivit anexei care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

an

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

el

Articol unic. — Anexa nr. 85 îInventarul bunurilor care
apar˛in domeniului public al comunei ™uncuiu∫“ la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea
domeniului public al jude˛ului Bihor, precum ∫i al
municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Bihor,
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
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Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 18.
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COMUNA ™UNCUIU™
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Denumirea bunului

Teren cump„rat de la
Gavrilu˛ Petru ∫i Floare
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clasificare
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la inventarul bunurilor care apar˛in domeniului public al comunei ™uncuiu∫
Elementele
de identificare

Suprafa˛a = 160 m2,
CF nr. 953
Cota de 65,5/5.830
p„r˛i top 190
Cota de 94,5/5.263
p„r˛i top 191

Anul
dob‚ndirii

Valoarea
de inventar

2006

5.760 lei

Situa˛ia
juridic„

Hot„r‚rea
Consiliului Local
al Comunei
™uncuiu∫
nr. 65/2006“

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 203/1994 pentru stabilirea ∫i sanc˛ionarea
contraven˛iilor la normele privind transporturile pe c„ile ferate rom‚ne
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Articolul 3 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 203/1994 pentru stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor

la normele privind transporturile pe c„ile ferate rom‚ne,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 24
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din 14 februarie 1997, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Contraven˛iile prev„zute la art. 2 se
sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) cu amend„ de la 100 lei la 250 lei, cele de la pct. 1
∫i 3;
b) cu amend„ de la 100 lei la 300 lei, cele de la pct. 9
∫i 12;
c) cu amend„ de la 250 lei la 400 lei, cele de la
pct. 2, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 23, 24 ∫i 34;
d) cu amend„ de la 300 lei la 600 lei, cele de la
pct. 38;
e) cu amend„ de la 350 lei la 800 lei, cele de la
pct. 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 35 ∫i 40;
f) cu amend„ de la 500 lei la 750 lei, cele de la pct. 4,
5, 11, 18, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 43 ∫i 47;
g) cu amend„ de la 400 lei la 500 lei, cele de la
pct. 36, 39, 41, 42, 46, 49, 50 ∫i 51;
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h) cu amend„ de la 600 lei la 900 lei, cele de la
pct. 52 ∫i 53.
M„rfurile ∫i produsele care au servit sau au fost
destinate s„ serveasc„ la s„v‚r∫irea vreuneia dintre faptele
prev„zute la art. 2 pct. 11, precum ∫i sumele de bani ∫i
lucrurile dob‚ndite Ón mod v„dit prin s„v‚r∫irea
contraven˛iei prev„zute la art. 2 pct. 17 se confisc„ ∫i se
valorific„ Ón condi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Confiscarea se duce
la Óndeplinire de organul care a dispus aceast„ m„sur„.
Œn cazul faptelor prev„zute la art. 2 pct. 41, 42, 43, 46,
47 ∫i 53, contravenientul este obligat ∫i la plata
desp„gubirilor pentru recuperarea pagubelor produse prin
contraven˛ie.“
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Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 19.
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HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 725/2003
privind structura organizatoric„ ∫i efectivele Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor

es

tin

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

D

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa nr. 1 îStructura organizatoric„ a
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor“ la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatoric„ ∫i
efectivele Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, publicat„

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 478 din
4 iulie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 38.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 725/2003)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007, pentru jude˛ele Ia∫i ∫i Vrancea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2007, cu suma de 100 mii lei, pentru
jude˛ele Ia∫i ∫i Vrancea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2007, ∫i alocarea acesteia potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru finan˛area

cheltuielilor privind organizarea manifest„rilor dedicate
anivers„rii a 148 de ani de la Unirea Principatelor Rom‚ne.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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or
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ce

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 49.
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sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007, pentru jude˛ele Ia∫i ∫i Vrancea,
pentru finan˛area cheltuielilor privind organizarea manifest„rilor dedicate anivers„rii
a 148 de ani de la Unirea Principatelor Rom‚ne
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T O T A L:

D

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Sebastian Bodu din func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat,
al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 33 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
decizii, domnul Sebastian Bodu se elibereaz„ din func˛ia de

pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 19 ianuarie 2007.
Nr. 13.

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 222/2006 pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind organizarea ∫i desf„∫urarea licita˛iei publice
pentru atribuirea contractelor de Ónchiriere, a Contractului-cadru de Ónchiriere a plajei M„rii Negre
∫i a Listei sectoarelor de plaj„ propuse spre Ónchiriere
Œn temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul nr. 97/SB din 11 ianuarie 2007,
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• colectarea depunerilor de alge ∫i str‚ngerea Ón
gr„mezi a acestora de pe sectorul de plaj„ Ónchiriat, Ón
situa˛ia manifest„rii minore a acestui fenomen;
• executarea zilnic„ ∫i, dup„ caz, periodic„ a lucr„rilor
de nivelare ∫i af‚nare a patului de nisip cu utilaje
specializate;
• executarea lucr„rilor de Óntre˛inere ∫i igienizare,
conform programului stabilit de locator — anex„ la contract;
• obligativitatea Óncheierii unui contract privind preluarea
eficient„ a de∫eurilor, cu o unitate specializat„;
11.9. s„ lase liber cel pu˛in 20% din suprafa˛a Ónchiriat„,
pentru ca turi∫tii s„-∫i poat„ a∫eza propriile accesorii,
conform planului de amenajare.“
3. Dup„ punctul 11.16 al articolului 11 din anexa nr. 2 la
ordin se introduc trei noi puncte, punctele 11.17—11.19, cu
urm„torul cuprins:
î11.17. s„ predea anual locatorului, pe baz„ de procesverbal, sectorul de plaj„ ce face obiectul Ónchirierii, Ón
intervalul 1—15 octombrie, Ón condi˛ii de igienizare
corespunz„toare;
11.18. s„ amenajeze suprafa˛a de plaj„ conform
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 19/2006 privind
utilizarea plajei M„rii Negre ∫i controlul activit„˛ilor
desf„∫urate pe plaj„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 274/2006, p‚n„
la data deschiderii oficiale a sezonului estival;
11.19. s„ respecte legisla˛ia Ón domeniul utiliz„rii
plajelor.“
4. Anexa nr. 3 se Ónlocuie∫te cu anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. II. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
contractele de Ónchiriere Óncheiate cu operatorii de plaj„ se
modific„ Ón mod corespunz„tor.
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Art. I. — Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor nr. 222/2006 pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind
organizarea ∫i desf„∫urarea licita˛iei publice pentru
atribuirea contractelor de Ónchiriere, a Contractului-cadru de
Ónchiriere a plajei M„rii Negre ∫i a Listei sectoarelor de
plaj„ propuse spre Ónchiriere, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 211 din 8 martie 2006, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 15 din anexa nr. 1 la ordin va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Œn cazul Ón care licita˛ia public„ nu a
condus la desemnarea unui c‚∫tig„tor, se va consemna
aceast„ situa˛ie Óntr-un proces-verbal, iar Ón termen de
20 de zile se va organiza o nou„ licita˛ie.
(2) Dac„ Ón urma organiz„rii unei noi licita˛ii, Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (1), au fost depuse minimum dou„ oferte,
dar numai una a fost acceptat„, contractul de Ónchiriere se
poate Óncheia cu ofertantul a c„rui ofert„ a fost acceptat„,
Ón condi˛iile Ón care oferta tehnico-economic„ Óndepline∫te
criteriile minime prev„zute Ón caietul de sarcini.“
2. Punctele 11.8 ∫i 11.9 ale articolului 11 din anexa nr. 2
la ordin vor avea urm„torul cuprins:
î11.8. s„ Óntre˛in„ ∫i s„ igienizeze zilnic suprafa˛a de
plaj„ care face obiectul prezentului contract prin:
• dotarea cu recipiente adecvate pentru colectarea
selectiv„ a de∫eurilor, Ón conformitate cu prevederile legale;
• Óndep„rtarea corpurilor ascu˛ite ∫i dure — cioburi,
sticle sparte, s‚rm„, pietre, lemn, buc„˛i de metal — de pe
plaj„ ∫i din zona de Ómb„iere;
• colectarea ∫i transportul la gropile de gunoi al
corpurilor str„ine (scoici vii, gunoaie, mortalit„˛i piscicole,
produse petroliere etc.);

ce

ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
Nr. 36.
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ANEX√1)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 222/2006)
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Sectoare de plaj„ propuse spre Ónchiriere

1)

Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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