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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 27.06.2006
           Nr.23/123/2006

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate
industrială, transmis, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.P.L.-x 531 din 12
iunie 2006, înregistrată la comisie sub nr.23/123 din 13 iunie 2006.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art.92 alin.(9)
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 27.06.2006
           Nr.23/123/2006

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind

organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier în proprietate industrială, transmis cu adresa nr.P.L.x- 531 din 12 iunie 2006, înregistrată la comisie sub
nr.23/123 din 13 iunie 2006.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 iunie 2006, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din
Constituţia României, republicată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.541/14.04.2006, cu observaţii şi propuneri
preluate parţial de către iniţiator.

Obiectul de reglementare se referă la modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.437/2002, republicată, în sensul de a se permite consilierilor în proprietate industrială să desfăşoare pe bază de contract
şi în condiţiile prevăzute de lege, activităţi specifice profesiei şi pentru alte persoane juridice decât unitatea sau societatea
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comercială la care sunt încadraţi, precum şi în sensul de a se elimina barierele impuse pentru libera exercitare a profesiei
respective de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi cele ale spaţiului economic european.

Modificările impuse prin proiectul de lege se aliniază principiilor generale stabilite prin Tratatul de la
Amsterdam care asigură libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor (ce includ libera circulaţie a lucrătorilor şi dreptul de
stabilire, conform art.39 şi următoarele din Tratatul de la Amsterdam), eliminând regimul discriminatoriu impus cetăţenilor
din statele membre şi din Spaţiul Economic European, de către Ordonanţa Guvernului nr.66/2002, cărora le acordă acelaşi
tratament juridic ca şi cetăţenilor naţionali.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege în
şedinţa din 27 iunie 2006.

La dezbateri au participat, din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, doamna Constanţa Moraru –
şef serviciu juridic şi domnul Liviu Bulgăre - director.
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor,
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, cu amendamente admise.

La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din cei 23 de membri ai comisiei.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
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I.   A M E N D A M E N T E    A D M I S E

În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text O.G. nr.66/2000 Text proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea O.G. nr.66/2006,

adoptat de Senat

Amendamente admise
Autor

Motivaţia

0 1 2 3 4
1 Titlul legii

LEGE
pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de

consilier în proprietate industrială

Nemodificat

2 Art.I. – Ordonanţa Guvernului nr.66/2000
privind organizarea şi exercitarea profesiei
de consilier în proprietate industrială,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.758 din 17 octombrie
2002, se modifică şi se completează după
cum urmează:

Nemodificat

3

Art. 5. a) are cetăţenie română;

b) are domiciliul sau sediul social în
România;

1. La articolul 5, literele a) şi b) vor avea
următorul cuprins:
„a) este cetăţean român, cetăţean al unui
stat membru al Uniunii Europene sau al
altui stat al Spaţiului Economic
European;
b) are domiciliul, reşedinţa sau sediul
profesional în România;”

Nemodificat
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0 1 2 3 4
 4 

______

______

______

2. După articolul 7 se introduce un
articol nou, art.71, cu următorul
cuprins:
„Art.71. – (1) Cetăţeanul unui stat
membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European poate
exercita profesia de consilier în
proprietate industrială în România
dacă respectă condiţiile prevăzute de
lege.

(2) Persoana prevăzută la alin.(1) care
a dobândit calificarea de consilier în
proprietate industrială în statul
membru de origine sau de provenienţă
poate solicita recunoaşterea diplomei,
în vederea admiterii în profesia de
consilier în proprietate industrială şi a
practicării acesteia în România.

(3) Cetăţeanul unui stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European va face dovada
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de
art.5 lit.d) şi e) cu documentele
eliberate de autorităţile competente

Art.71. – (1) Cetăţeanul
unui stat membru al
Uniunii Europene sau al
altui stat al Spaţiului
Economic European
poate exercita profesia de
consilier în proprietate
industrială în România
dacă respectă condiţiile
prevăzute de lege.

Dep.Tudor Mohora -
PSD

(2) Nemodificat

(3) Cetăţeanul unui stat
membru al Uniunii
Europene sau al altui
stat al Spaţiului
Economic European va
face dovada îndeplinirii

Pentru a se pune în
concordanţă cu
formularea de la
art.5, lit.a) şi pentru
evitarea confuziei că
o persoană este
cetăţean al Spaţiului
Economic European
(SEE) şi nu al unui
stat care face parte
din acest spaţiu
(Islanda,
Liechtenstein şi
Norvegia).

Pentru evitarea
confuziei menţionate
la pct.1. Oricum,
cetăţeanul unui stat
membru al Uniunii
Europene face parte
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0 1 2 3 4

______

______

din statul de origine sau de
provenienţă, recunoscute sau
echivalate, potrivit legii.

(4) Prevederile alin.(2) şi (3) se aplică
şi cetăţenilor români care au obţinut
calificarea într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European.

(5) Prevederile prezentului articol se
completează cu dispoziţiile Legii
nr.200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din
România, cu modificările ulterioare,
precum şi cu dispoziţiile tratatelor la
care România este parte.”

condiţiilor prevăzute de
art.5 lit.d) şi e) cu
documentele eliberate de
autorităţile competente
din statul de origine sau
de provenienţă,
recunoscute sau
echivalate potrivit legii.

Dep.Tudor Mohora -
PSD

(4) Prevederile alin.(2) şi
(3) se aplică şi cetăţenilor
români care au obţinut
calificarea într-un stat
membru al Uniunii
Europene sau într-un alt
stat care face parte din
Spaţiul Economic
European.

Dep.Tudor Mohora -
PSD

(5) Nemodificat

din statele cuprinse în
spaţiul SEE.

Pentru evitarea
confuziei menţionate
la pct.1 şi 2 şi pentru
o mai bună redactare.
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0 1 2 3 4
 5 

Art. 8. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci este depozitarul Registrului naţional
al consilierilor în proprietate industrială.

3. Articolul 8 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.8. - Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci este depozitarul
Registrului naţional al consilierilor în
proprietate industrială, care conţine:
a) lista consilierilor în proprietate
industrială stabiliţi în România;
b) lista consilierilor în proprietate
industrială care prestează temporar
servicii de proprietate industrială în
România.”

Nemodificat

 6 

______

4. La articolul 20 se introduce un
alineat nou, alin.(2), cu următorul
cuprins:
„(2) Consilierii în proprietate
industrială prevăzuţi la alin.(1) pot
desfăşura, pe bază de contract şi
procură de reprezentare, activităţi
specifice profesiei şi pentru alte
persoane, cu respectarea următoarelor
condiţii:
a) să aibă aprobarea organelor de
conducere ale unităţii la care îşi
desfăşoară activitatea;
b) să respecte Codul deontologiei
profesionale;
c) să facă dovada înregistrării fiscale
legale pentru desfăşurarea activităţii.”

Nemodificat

 7 5. După articolul 24 se introduce un
articol nou, art.241, cu următorul
cuprins:
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0 1 2 3 4

______

______

„Art.241. - (1) Prin excepţie de la
prevederile Capitolului II, cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene
sau ale Spaţiului Economic European,
stabiliţi într-unul din aceste state în
scopul exercitării profesiei de consilier
în proprietate industrială pot desfăşura
activităţi specifice acestei profesii pe
teritoriul României în mod ocazional
sau temporar, prin depunerea la
Cameră a unei declaraţii.

(2) Declaraţia prevăzută la alin.(1) va
cuprinde: numele şi prenumele, titlul
profesional din statul de stabilire sau,
în lipsa acestuia, titlul academic,
titulatura şi adresa autorităţii
competente din statul de stabilire, dacă
profesia este supusă autorizării în acel
stat, sediul din statul de stabilire, dacă
este cazul, registrul în care este
înregistrată în statul de stabilire,
numărul de înregistrare sau alt mijloc
de identificare echivalent conţinut în

Art.241. - (1) Prin
excepţie de la prevederile
capitolului II, cetăţenii
statelor membre ale
Uniunii Europene sau ale
altor state care fac
parte din Spaţiul
Economic European,
stabiliţi într-unul din
aceste state în scopul
exercitării profesiei de
consilier în proprietate
industrială pot desfăşura
activităţi specifice acestei
profesii pe teritoriul
României în mod
ocazional sau temporar,
prin depunerea la Cameră
a unei declaraţii.

Dep.Tudor Mohora -
PSD

(2) Nemodificat

Pentru evitarea
confuziei menţionate
la pct.1, 2 şi 3.
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0 1 2 3 4

______

acel registru, locul desfăşurării
activităţii în România, adresa de
corespondenţă.
(3) La declaraţia prevăzută la alin.(1)
solicitantul va depune şi următoarele
documente:
      a) dovada de cetăţenie;

      b) documentul care atestă că
posesorul este stabilit legal într-un stat
membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European, în
scopul exercitării activităţilor de
consilier în proprietate industrială şi că
la momentul depunerii declaraţiei nu îi
este interzisă, fie şi temporar,
exercitarea profesiei;

    c) dovada de calificare profesională
sau, dacă în statul membru de stabilire
profesia de consilier în proprietate
industrială nu este reglementată,
dovada eliberată de autorităţile
competente ale acestui stat care atestă
că posesorul a exercitat activităţile
specifice profesiei cel puţin 2 ani în

(3) Nemodificat

a) Nemodificat

b) documentul care atestă
că posesorul este stabilit
legal într-un stat membru
al Uniunii Europene sau
într-un alt stat care face
parte din Spaţiul
Economic European în
scopul exercitării
activităţilor de consilier
în proprietate industrială
şi că la momentul
depunerii declaraţiei nu îi
este interzisă, fie şi
temporar, exercitarea
profesiei;

Dep.Tudor Mohora -
PSD

c) Nemodificat

Pentru evitarea
confuziei menţionate
la pct.1, 2, 3 şi 4.
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0 1 2 3 4
ultimii 10.
(4) Persoanele prevăzute la alin.(1) se
supun aceloraşi reguli de conduită
profesională ca şi consilierii în
proprietate industrială stabiliţi în
România.”

(4) Nemodificat

 8 

Art. 28. c) în cazul în care nu mai are
domiciliul în România;

6. La articolul 28, litera c) va avea
următorul cuprins:
„c) în cazul în care nu mai are
domiciliul, reşedinţa sau sediul
profesional în România.”

Nemodificat

 9 

______

7. La articolul 28 după litera c) se
introduce o literă nouă, lit.c1), cu
următorul cuprins:
„c1) când nu mai este îndeplinită
condiţia de la art.5 lit.a).

Nemodificat

 10 

Art. 30. - Sancţiunile disciplinare prevăzute
la art. 29 lit. a)-d) se aplică de o comisie de
disciplină care funcţionează în cadrul
Camerei. Procedura soluţionării sesizărilor
cu privire la încălcări ale Codului
deontologiei profesionale şi ale obligaţiilor
profesionale este prevăzută în statutul
Camerei.

______

8. Articolul 30 va avea
următorul cuprins:
„Art. 30. - Sancţiunile
disciplinare prevăzute la
art. 29 lit. a)-d) se aplică
de comisia de disciplină
care funcţionează în
cadrul Camerei.
Procedura soluţionării
sesizărilor cu privire la
încălcări ale Codului
deontologiei profesionale
şi ale obligaţiilor
profesionale este
prevăzută în statutul

Formularea „o
comisie” creează
impresia că sunt mai
multe comisii de
disciplină, ceea ce nu
este cazul.
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0 1 2 3 4
Camerei.”

Dep.Tudor Mohora –
PSD

 11 Art. 38. - (2) Consiliul de conducere al
Camerei stabileşte nivelul onorariilor
minimale care urmează a fi percepute
pentru serviciile prestate de consilierii în
proprietate industrială.

8. La articolul 38, alineatul 2 se
abrogă.

Nemodificat (devine
pct.9).

 12 Art.II. - Ordonanţa Guvernului
nr.66/2000 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier în
proprietate industrială, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.758 din 17 octombrie 2002, cu
modificările şi completările aduse prin
prezenta lege, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, dându-se textelor o nouă
numerotare.

Nemodificat

                                         PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                       Dan Ioan Popescu                                                          Aurelia Vasile

Consilier,
Silvia Vlăsceanu
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