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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 10.10.2005
Nr.23/176/2005

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/1995

privind protecţia topografiilor circuitelor integrate

1. În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbatere pe fond în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate trimis cu adresa nr. PL.
X.435  din 03.10.2005.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, cu
nr.936 din 15 iulie 2005 şi ale Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu nr.36/191/07.10.2005.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.16/1995 privind protecţia topografiilor
circuitelor integrate  în sensul de a transpune integral Directiva Consiliului  87/54 CEE din 16 decembrie 1986 privind
protecţia juridică a topografiilor produselor semiconductoare, iar dispoziţiile cu privire la “topografii de produse
semiconductoare” au fost preluate din Acordul privind unele aspecte de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS)
1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.

Prezenta lege este o continuare a procesului de armonizare a legislaţiei interne cu legislaţia europeană în
domeniul proprietăţii industriale, început in 1997 cu protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice, a soiurilor de plante,
desenele si modelele industriale si cu brevetele de invenţii.
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Astfel modificările si completările operate se referă în special la noua terminologie preluată chiar în titlu, la
art.2 care defineşte aceşti termeni, la drepturile de protecţie, art.6, art.8; înregistrarea topografiilor  art.16, art. 181, care
unifică respectivele dispoziţii cu cele din legislaţia existentă în domeniul proprietăţii intelectuale cu privire la căile de
contestaţie; acelaşi tip de modificare se referă la drepturile rezultând din protecţie, art.20, art.201 si art.27(2), art.29, la
transmiterea drepturilor, si căi de contestaţie, art.33(5), art.38, art.40, art.431 si art. art.432.

Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) lit.h) din
Constituţia României, republicată.

3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor din partea Guvernului, reprezentanţii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. Raportul comisiei
a fost adoptat în unanimitate.

5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 septembrie 2005.

6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii în şedinţa din 06.10.2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.
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A M E N D A M E N T E    A D M I S E

Nr.
crt.

Textul
Legii nr.16/1995 privind

protecţia topografiilor
circuitelor integrate

Text adoptat de Senat Amendamente propuse
de comisie

Motivaţia

0 1 2 3 4
1.  Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.16/1995
privind protecţia topografiilor

circuitelor integrate

Nemodificat

2. Art.I – Legea nr.16/1995 privind
protecţia topografiilor circuitelor
integrate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
45 din 9 martie 1995, cu
modificările ulterioare se
modifică şi se completează după
cum urmează:

Nemodificat
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3.

Legea nr.16 privind
protecţia topografiilor
circuitelor integrate

1. Titlul legii va avea următorul
cuprins:

“Lege privind protecţia
topografiilor  produselor
semiconductoare”

Nemodificat

4. CAPITOUL I
Obiectul protecţiei

Nemodificat Nemodificat

5.

Art.1 - Topografiile
circuitelor integrate sunt
protejate pe teritoriul
României, prin
înregistrarea la Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi
Mărci, în condiţiile
prevăzute prin prezenta
lege.

2. Articolul 1 va avea
următorul cuprins:

“Art.1. – Topografiile
produselor semiconductoare
sunt protejate pe teritoriul
României, prin  înregistrarea la
Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci, în condiţiile
prevăzute prin  prezenta lege.“

Nemodificat

6.

Art. 2 - Prin circuit
integrat, in sensul prezentei
legi, se înţelege un produs,
sub forma sa finala sau sub
o forma intermediara,
alcătuit dintr-un ansamblu

3. Articolul 2 va avea
următorul cuprins:

“Art.2. – În înţelesul
prezentei legi, termenii şi
expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:

a) B.O.P.I. – Buletinul
Oficial de Proprietate

Nemodificat

Nemodificat
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0 1 2 3 4
de componente active si
pasive, inclusiv
interconexiunile, care fac
parte in totalitate sau
parţial din corpul sau
suprafaţa unei piese
materiale, produs
care este destinat sa
îndeplinească o funcţie
electronica.
Prin topografie a unui
circuit integrat, in sensul
prezentei legi, denumita in
continuare topografie, se
înţelege dispunerea
tridimensionala - oricare ar
fi expresia sa - a unor
elemente ale unui circuit
integrat, din care cel puţin
unul este un element activ,
si a tuturor
interconexiunilor sau a
unei parţi din
interconexiunile circuitului
integrat sau o astfel de
dispunere tridimensională
pregătită pentru fabricarea
circuitului integrat.

Industrială – Secţiunea
Topografii;

b) produs semiconductor -
forma finală sau intermediară,
a oricărui produs:

- compus dintr-un substrat
ce comportă un strat de
material semiconductor; şi

- constituit dintr-unul sau
mai multe straturi de materiale
conductoare, izolante sau
semiconductoare, straturile
fiind dispuse conform unei
configuraţii tridimensionale
prestabilite ; şi
        - destinat să îndeplinească,
în mod exclusiv sau nu, o
funcţie electronică ;

c)  topografie a unui
produs semiconductor - o serie
de imagini legate între ele,
oricare ar fi modalitatea în
care acestea sunt fixate sau
codate:

- reprezentând
configuraţia tridimensională a
straturilor care compun un
produs semiconductor ; şi
      - în care fiecare imagine

Nemodificat

La articolul 2 literele c) şi d)
vor avea următorul cuprins:
c)  topografie a unui produs
semiconductor - o serie  de
imagini legate între ele,
indiferent de modalitatea în care
acestea sunt fixate sau codate,
reprezentând configuraţia
tridimensională a straturilor care
compun un produs
semiconductor  şi           în care
fiecare imagine reproduce
desenul sau o parte din desenul

Pentru acurateţea
exprimării şi
folosirea
terminologiei din
legislaţia în
vigoare.
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reproduce desenul sau o parte
din desenul unei suprafeţe a
produsului semiconductor, în
orice stadiu al fabricaţiei sale;

d) exploatare comercială –
vânzarea, închirierea, leasing-
ul sau orice altă metodă de
distribuire comercială sau
ofertă făcută în aceste scopuri.
Cu toate acestea exploatarea
comercială nu include
exploatarea în condiţii de
confidenţialitate; se aplică sub
condiţia ca nici o distribuire
către terţi să nu aibă loc, în
afară de situaţia în care
exploatarea topografiei se
efectuează în condiţiile de
confidenţialitate cerute de
măsurile necesare în vederea
protecţiei intereselor esenţiale
pentru securitatea statului. “

unei suprafeţe a produsului
semiconductor, în orice stadiu al
fabricaţiei sale;

d) exploatare comercială –
vânzarea, închirierea, leasing-ul
sau orice altă metodă de
distribuire comercială sau ofertă
făcută în aceste scopuri. Cu toate
acestea exploatarea comercială
nu include exploatarea în
condiţii de confidenţialitate; se
aplică sub condiţia ca nici o
distribuire către terţi să nu aibă
loc, în afară de situaţia în care
exploatarea topografiei se
efectuează în condiţiile de
confidenţialitate cerute de
măsurile necesare în vederea
protecţiei intereselor esenţiale
pentru siguranţa naţională.“

7.

Art. 3. - Sunt protejate, in
condiţiile prezentei legi,
topografiile originale. Sunt
originale topografiile care
constituie rezultatul
efortului intelectual al

4. La articolul 3, alineatul (1)
va avea următorul cuprins:

Art. 3. – Sunt protejate, în
condiţiile prezentei legi,
topografiile originale. Sunt
originale topografiile care
constituie rezultatul efortului
intelectual al creatorilor lor şi

Nemodificat



7

0 1 2 3 4
creatorilor lor si care, la
data când au fost create, nu
erau uzuale pentru creatorii
de topografii si pentru
fabricanţii de circuite
integrate.

O topografie constituită
dintr-o combinaţie de
elemente şi de
interconexiuni uzuale poate
fi protejată numai dacă
combinaţia, luată în
ansamblul ei, este
originală, în sensul alin. 1.

care, la data când au fost
create, nu erau uzuale pentru
creatorii de topografii şi pentru
fabricanţii de produse
semiconductoare.

Nemodificat Nemodificat

8.

Art. 4. - Drepturile
titularului unei topografii
protejate asupra circuitului
integrat nu
sunt condiţionate de faptul
ca circuitul este incorporat
sau nu intr-un produs.

5.Articolul 4 va avea următorul
cuprins:

“Art.4 - Drepturile
titularului unei topografii
protejate asupra produsului
semiconductor nu sunt
condiţionate de faptul că acesta
este sau nu încorporat  într-un
produs.”

Nemodificat

9.

Art. 5. - Drepturile asupra
unei topografii protejate nu
se aplica proiectelor,

6.Articolul 5 va avea următorul
cuprins:
 “Art.5 - Protecţia acordată,
conform art.3, se aplică numai
topografiei propriu-zise, cu

Nemodificat
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procedeelor si mijloacelor
tehnologice, utilizate
pentru realizarea
topografiei
sau a unui circuit integrat,
nici informaţiilor stocate
într-un circuit integrat.

excluderea oricărui concept,
procedeu, sistem, tehnică, sau
informaţie codată încorporate
în această topografie”.

10. CAPITOLUL II
Dreptul la protecţie

Nemodificat Nemodificat

11
.

Art. 6. - Pot beneficia de
protecţia unei topografii, in
condiţiile prezentei legi,
persoanele fizice şi juridice
române, precum şi
persoanele fizice străine cu
domiciliul în România şi
persoanele juridice străine
care au filiale sau sucursale
în România.
Persoanele fizice şi
persoanele juridice străine
cu domiciliul, respectiv
sediul, în străinătate
beneficiază de prevederile
prezentei legi în condiţiile
prevăzute de convenţiile

7.Articolul 6 va avea următorul
cuprins:

“Art.6 – Pot beneficia de
protecţia oferită prin prezenta
lege:

a) persoanele fizice care
sunt resortisante ale unui stat
membru al Uniunii Europene
sau al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului, ori care au
reşedinţa obişnuită pe teritoriul
unui astfel de stat.

b) societăţile sau alte
persoane juridice care
desfăşoară o  activitate
industrială sau comercială,
reală şi efectivă, pe teritoriul
României sau al unui stat
membru al Uniunii Europene

Nemodificat
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internaţionale la care
România este parte, iar în
lipsa acestora, pe bază de
reciprocitate.

sau al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului.

În cazul negocierii unor
acorduri internaţionale cu state
terţe sau a adoptării de
dispoziţii interne, prin care se
intenţionează extinderea
protecţiei acordate prin
prezenta lege altor persoane
decât cele prevăzute la alin.1,
Comisia Europeană va fi
informată cu 30 de zile în
avans.

Încheierea acordurilor sau
adoptarea dispoziţiilor
prevăzute la alin. 2 nu poate
avea loc mai devreme de 2 luni
de la data informării Comisiei
Europene, în cazul în care
aceasta comunică statului
român, în termenul prevăzut la
alineatul precedent, intenţia de
a prezenta Consiliului
European o propunere în sensul
extinderii protecţiei de către
toate statele membre în ceea ce
priveşte persoanele sau statele
terţe respective.

Dacă, în această perioadă
de 2 luni, Comisia Europeană
prezintă Consiliului European
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o astfel de propunere,
încheierea acordurilor sau
adoptarea dispoziţiilor
prevăzute la alin. 2 nu poate
avea loc mai devreme de 4 luni
de la data prezentării
propunerii.

În lipsa unei comunicări
din partea Comisiei Europene
în termenul prevăzut la alin. 3
sau a prezentării unei propuneri
ori a adoptării unei decizii a
Consiliului European în
termenele prevăzute la alin. 4,
statul român poate încheia
acordurile sau poate adopta
dispoziţiile prevăzute la alin. 2.

Decizia Consiliului
European, adoptată în baza
propunerii Comisiei Europene,
nu împiedică încheierea
acordurilor sau adoptarea
dispoziţiilor prevăzute la alin.
2, cu excepţia cazului în care
Consiliul decide în sens
contrar, cu majoritate
calificată.

12. Art. 7. - Persoana
îndreptăţită să obţină
protecţia legală a unei

Nemodificat Nemodificat
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topografii poate fi
reprezentată, în relaţiile cu
Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, prin
mandatar.
În cazul persoanelor fizice
şi al persoanelor juridice
străine, cu domiciliul,
respectiv sediul, în
străinătate, reprezentarea
prin mandatar este
obligatorie, mandatarul
trebuind să aibă domiciliul
sau sediul pe teritoriul
României.

13.

Art. 8. – Dreptul la
protecţia topografiei unui
circuit integrat aparţine
creatorului
topografiei sau
succesorului în drepturi al
acestuia. În cazul în care
sunt mai mulţi creatori,
coautori, drepturile aparţin
acestora în comun.

8.Articolul 8 va avea următorul
cuprins:

“Art. 8. – Dreptul la
protecţia topografiei unui
produs semiconductor aparţine
creatorului  topografiei sau
succesorului în drepturi al
acestuia. În cazul în care sunt
mai mulţi creatori, co-autori,
drepturile aparţin acestora în
comun. “

      Dreptul la protecţie este
acordat şi persoanelor
prevăzute la art.6 care:

Nemodificat

Nemodificat
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a) procedează la o primă

exploatare comercială a unei
topografii, în România sau în
Uniunea Europeană, ce nu a
mai făcut obiectul nici unei
exploatări în lume; şi

b) au primit, din partea unei
persoane, în drept să dispună
de topografie, autorizaţia
exclusivă de a exploata
comercial această topografie pe
teritoriul României şi în
Uniunea Europeană”.

La articolul 8 alineatul (2)
litera b) va avea următorul
cuprins:
b) au primit, din partea unei
persoane, în drept să dispună de
topografie, autorizaţia exclusivă
de a exploata comercial această
topografie pe teritoriul României
sau în Uniunea Europeană”.

Pentru corelare cu
art.6.

14. Art. 9. - Dacă topografia a
fost creată de un salariat în
cadrul sarcinilor de
serviciu, dreptul la
protecţia topografiei
aparţine unităţii al cărei
salariat este creatorul
topografiei.
Daca topografia a fost
creată la comanda unei
persoane fizice sau
persoane juridice, dreptul
la protecţia topografiei
aparţine persoanei care a

Nemodificat Nemodificat
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comandat-o.
În cazul în care există
dispoziţii contractuale
contrare celor de la
alineatele precedente, se
aplică aceste dispoziţii
contractuale.

15. Art. 10. - Dacă o topografie
a fost exploatată comercial,
în ţara sau în străinătate,
topografia poate beneficia
de protecţie, în condiţiile
prezentei legi, numai dacă
cererea de înregistrare a
fost depusă la Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi
Mărci în termen de 2 ani de
la data primei exploatări
comerciale.

Nemodificat Nemodificat

16. Art. 11. - În situaţia în care
o topografie nu a fost
exploatată comercial timp
de 15 ani de la data la care
a fost creată sau codată
pentru prima oară, la
împlinirea acestui termen
dreptul de protecţie
încetează, după cum
urmează:

Nemodificat Nemodificat
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a) daca topografia nu a fost
înregistrată, ea nu mai
poate face obiectul unei
cereri de înregistrare;
b) dacă topografia a fost
înregistrată, drepturile
conferite prin înregistrare
se sting.

17. CAPITOLUL III
Înregistrarea topografiilor

Nemodificat Nemodificat

18.

Art. 12. - Înregistrarea unei
topografii de circuit
integrat este condiţionată
de constituirea, la Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi
Mărci, a unui depozit
reglementar al cererii de
înregistrare.

O cerere de înregistrare
poate avea ca obiect o
singura topografie, iar o
topografie poate fi
înregistrată numai o
singură dată.

9. La articolul 12, alineatul (1)
va avea următorul cuprins:

“Art.12. -  Înregistrarea
unei topografii de produs
semiconductor este
condiţionată de constituirea,  la
Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci, a unui depozit
reglementar al cererii de
înregistrare.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

19. 10.La articolul 13 alineatul (1)
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Art. 13. - Depozitul cererii
de înregistrare a unei
topografii este reglementar
constituit, dacă se depun
următoarele:
a) o cerere scrisă prin care
se solicită înregistrarea
topografiei şi care trebuie
să evidenţieze cel puţin:
- numele, prenumele si
domiciliul creatorului
(creatorilor) topografiei;
- numele si prenumele sau
denumirea si adresa
solicitantului, daca acesta
este altul decât creatorul
topografiei;
- indicaţii privind dreptul
solicitantului de a
înregistra topografia;
- denumirea şi destinaţia
circuitului integrat
realizabil pe baza
topografiei;
- data crearii sau a primei
codari a topografiei;
- data primei exploatări
comerciale a topografiei,
când este cazul;
- numele si prenumele sau

va avea următorul cuprins:
“Art.13. – (1) Depozitul

cererii de înregistrare a unei
topografii este reglementar
constituit, dacă se depun
următoarele:
       a) o cerere scrisă prin care
se solicită înregistrarea
topografiei şi care trebuie să
evidenţieze cel puţin:

- numele, prenumele şi
domiciliul creatorului/
creatorilor  topografiei;

- numele  şi prenumele sau
denumirea şi adresa
solicitantului, dacă acesta  este
altul decât creatorul
topografiei;

- indicaţii privind dreptul
solicitantului de a înregistra
topografia;

- denumirea şi destinaţia
produsului semiconductor
realizabil pe baza  topografiei;

- data fixării sau a primei
codări a topografiei;

- data primei exploatări
comerciale a topografiei, când
este cazul;

- numele şi prenumele sau
denumirea şi adresa

Nemodificat
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denumirea si adresa
mandatarului, când este
cazul;
- semnătura solicitantului
sau, după caz, a
mandatarului;
b) o documentaţie tehnică,
constituită din materiale
grafice şi texte, care să
conţină informaţii
suficiente pentru a permite
identificarea topografiei şi
pentru a evidenţia
funcţiunea electronică a
circuitului integrat care
încorporează topografia;
c) doua exemplare ale
circuitului integrat, daca
acesta a fost realizat si
exploatat comercial;
d) împuternicirea de
reprezentare a
mandatarului (când este
cazul);
e) dovada de plata a taxelor
prevăzute la art. 44 lit. a)-
e).
Toate documentele
menţionate mai sus se
depun dactilografiate in
limba romana.

mandatarului, când este cazul;
- semnătura solicitantului

sau, după caz, a mandatarului;

b) o documentaţie tehnică,
constituită din materiale grafice
şi texte, care să conţină
informaţii suficiente pentru a
permite identificarea
topografiei şi pentru a evidenţia
funcţiunea electronică a
produsului semiconductor care
încorporează topografia;
        

c) două exemplare ale
produsului semiconductor,
dacă acesta a fost realizat şi
exploatat comercial;
      d) împuternicirea de
reprezentare a mandatarului,
după caz;
        

e) dovada de plată a taxelor
prevăzute de lege.”

Nemodificat Nemodificat
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20.

Art. 14. - Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Marci
examinează cererile de
înregistrare a topografiilor
din punct de vedere al
îndeplinirii cerinţelor
legale pentru constituirea
depozitului reglementar şi,
dacă constată îndeplinirea
acestora, efectuează
înregistrarea topografiei în
Registrul naţional al
topografiilor, publică
înregistrarea topografiei în
condiţiile prevăzute la art.
17 şi eliberează persoanei
îndreptăţite un certificat de
înregistrare a topografiei,
în termen de 3 luni de la
data oficiala a depozitului
reglementar.
Data oficiala a depozitului
reglementar este data
înregistrării cererii de
protecţie.

11.Articolul 14 va avea
următorul cuprins:

“Art.14. – Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci
examinează cererile de
înregistrare a topografiilor din
punct de vedere al îndeplinirii
cerinţelor legale pentru
constituirea depozitului
reglementar şi, dacă constată
îndeplinirea acestora,
efectuează înregistrarea
topografiei în registrul naţional
al topografiilor, publică
înregistrarea topografiei în
condiţiile prevăzute la art.17 şi
eliberează persoanei
îndreptăţite un certificat de
înregistrare a  topografiei, în
termen de 3 luni de la data
publicării.

Data depozitului
reglementar este data
înregistrării cererii de
protecţie.“

11. Articolul 14 va avea
următorul cuprins:

“Art.14. – Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci
examinează cererile de
înregistrare a topografiilor din
punct de vedere al îndeplinirii
cerinţelor legale pentru
constituirea depozitului
reglementar şi, dacă constată
îndeplinirea acestora, efectuează
înregistrarea topografiei în
Registrul naţional al
topografiilor, publică
înregistrarea topografiei în
condiţiile prevăzute la art.17 şi
eliberează persoanei îndreptăţite
un certificat de înregistrare a
topografiei, în termen de 3 luni
de la data  publicării.

Nemodificat

Este un act oficial
la nivel naţional.

21. Art. 15 - In cazul in care, la
examinarea cererii, se

Nemodificat Nemodificat
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constata lipsuri sau
deficiente ale actelor
prevăzute la art. 13, acestea
se comunica în scris
solicitantului, în termen de
15 zile de la data depunerii
cererii, acordându-i-se un
termen de 2 luni pentru a
efectua completările şi
rectificările necesare.
Daca, in termenul acordat,
s-au efectuat toate aceste
completări şi rectificări,
Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci
efectuează procedura
prevăzută la art. 14.

Data oficiala a depozitului
reglementar va fi, in acest
caz, data la care sau primit
toate completările şi
rectificările necesare.

Dacă în termenul acordat
nu s-au efectuat
completările şi rectificările
cerute, cererea este
respinsa si se comunica in
scris solicitantului motivele

Nemodificat

12.La articolul 15, alineatul (3)
va avea următorul cuprins:

“Data depozitului
reglementar va fi, în acest caz,
data la care s-au primit toate
completările şi rectificările
necesare.”

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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respingerii.

22.

Art. 16. - Hotărârea de
respingere a cererii de
înregistrare a topografiei
poate fi contestată pe cale
administrativă, la directorul
general al Oficiului de Stat
Pentru Inventii şi Mărci, în
termen de 3 luni de la data
comunicarii ei;
contestatia se solutioneaza
in termen de 2 luni de la
data inregistrarii.
Decizia directorului
Oficiului de Stat pentru
Inventii si Marci se
comunica
Celor interesati, in termen
de o luna si poate fi atacata
cu apel la Tribunalul
Municipiului Bucuresti, in
termen de 3 luni de la data
comunicarii ei.

13.Articolul 16 va avea
următorul cuprins:

“Art.16 - Hotărârile privind
cererile de înregistrare a
topografiilor pot fi contestate
pe cale administrativă, în scris
şi motivat, la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, în
termen de 3 luni de la
comunicare.

Contestaţia va fi examinată,
în termen de 3 luni de la
înregistrarea acesteia, de către
Comisia de reexaminare din
cadrul  Departamentului de
Apeluri al  Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci.

Hotărârea motivată a
Comisiei de reexaminare se
comunică  părţilor în termen de
15 zile de la pronunţare şi
poate fi atacată  cu apel la
Tribunalul Bucureşti,  în
termen de 3 luni de la
comunicare.

Hotărârea Tribunalului
Bucureşti poate fi atacată  cu
recurs la Curtea de Apel
Bucureşti, în termen de 15 zile
de la comunicare.

Nemodificat
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Hotărârile Comisiei de

reexaminare rămase definitive
şi irevocabile se publică  în
B.O.P.I. , în termen de 60 de
zile.

23.

Art. 17. - Inregistrarea
topografiilor se publica in
Buletinul oficial al
Oficiului de Stat Pentru
Inventii si Marci, in termen
de 2 luni de la data
eliberarii certificatului de
inregistrare.
Titularul este obligat sa
comunice in cel mai scurt
termen Oficiului de Stat
Pentru Inventii si Marci
orice modificari survenite
in ceea ce priveste numele
sau denumirea titularului
sau a mandatarului
acestuia. Oficiul opereaza
modificarile in Registrul
national al topografiilor si
face publicarile
corespunzatoare in termen
de 3 luni de la primirea
comunicarii.

14.Articolul 17 va avea
următorul cuprins:

“Art.17 – Înregistrarea
topografiilor se publică în
B.O.P.I., în termen de 2 luni de
la data înregistrării. 

Titularul este obligat să
comunice în cel mai scurt
termen, Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci orice
modificări survenite în ceea ce
priveşte numele sau denumirea
titularului ori a mandatarului
acestuia. Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci operează
modificările în registrul
naţional al topografiilor şi le
publică în B.O.P.I. în termen
de 3 luni de la primirea
comunicării.”

Nemodificat

La articolul 17 alineatul (2) va
avea următorul cuprins:

„Titularul este obligat să
comunice în cel mai scurt
termen, Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci orice modificări
survenite în ceea ce priveşte
numele sau denumirea titularului
ori a mandatarului acestuia.
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci operează modificările în
Registrul naţional al
topografiilor şi le publică în
B.O.P.I. în termen de 3 luni de la
primirea comunicării.”

Este un act oficial
la nivel naţional.
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24. Art. 18. - Dupa publicarea
inregistrarii, documentatia
din depozitul reglementar
al
topografiilor poate fi
consultata la sediul
Oficiului de Stat pentru
Inventii si
Marci de catre persoanele
interesate.
Nu pot fi consultate
documentele din depozitul
reglementar, care contin
informatii declarate de
solicitantul protectiei ca
fiind secrete comerciale.

Nemodificat Nemodificat

25. 15.După articolul 18 se
introduce un articol nou,
articolul  181,  cu următorul
cuprins:

Art.181 -  “Orice persoană
interesată are dreptul să
formuleze în scris şi motivat la
Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci o cerere de revocare
împotriva hotărârilor privind
cererile de înregistrare a
topografiilor produselor
semiconductoare în termen de

Nemodificat
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3 luni de la publicarea acestora,
dacă hotărârile au fost luate cu
nerespectarea art.13.

Cererea de revocare va fi
soluţionată, în termen de 3 luni
de la înregistrarea acesteia la
Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci, de către Comisia de
reexaminare din cadrul
Departamentul Apeluri al
Oficiului.

Hotărârea motivată a
Comisiei de reexaminare, se
comunică părţilor în termen de
15 zile de la pronunţare şi va fi
supusă căilor de atac prevăzute
la art.16 alin.3 şi 4.

Hotărârile privind
revocarea, definitive şi
irevocabile se publică în
B.O.P.I. în termen de 60 de
zile.

La articolul 181  alineatul (2) va
avea următorul cuprins:

„Cererea de revocare va fi
soluţionată, în termen de 3 luni
de la înregistrarea acesteia la
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci, de către Comisia de
reexaminare din cadrul
Departamentului de Apeluri al
oficiului.”

Nemodificat

Nemodificat

Pentru a folosi
denumirea oficială
a acestei comisii.

Nemodificat

Nemodificat

26. CAPITOLUL IV
Drepturi

Nemodificat Nemodificat

27. 16.Articolul 19 va avea
următorul cuprins:



23

0 1 2 3 4
Art. 19. - O topografie
inregistrata la Oficiul de
Stat pentru Inventii si
Marci este protejata pe
teritoriul Romaniei pe o
perioada care incepe de la
data oficiala de inregistrare
a topografiei sau de la data
primei exploatari
comerciale a topografiei,
daca aceasta este anterioara
datei oficiale de
inregistrare, si se incheie in
ultima zi a celui de-al
zecelea an civil care
urmeaza anului in care
incepe perioada de
protectie.

“Art.19 – Drepturile
exclusive se sting la 10 ani de
la prima dintre următoarele
date:

a) sfârşitul anului în care
topografia a făcut obiectul unei
exploatări comerciale pentru
prima dată în lume;

b) sfârşitul anului în care s-
a constituit  depozitul
reglementar”.

Nemodificat

28.

Art. 20. - Titularul unei
topografii inregistrate are,
pe toata durata protectiei,
dreptul
de a exploata topografia,
precum si dreptul de a
permite sau interzice altor
persoane sa exploateze
topografia.

17. Articolul 20 va avea
următorul cuprins:

Art.20 - Titularul unei
topografii înregistrate are, pe
toată durata de protecţie,
dreptul  exclusiv de exploatare
a topografiei, precum şi
dreptul exclusiv de a autoriza
sau interzice următoarele acte:

Nemodificat

La articolul 20 alineatul (1),
literele a) şi b) vor avea
următorul cuprins:
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a) reproducerea acelei

topografii;

b) exploatarea comercială,
sau importul în acest scop, al
unei topografii sau al unui
produs semiconductor fabricat
cu ajutorul unei topografii;

Se exceptează de la
dispoziţiile alin.1:

a) reproducerea unei
topografii cu titlu privat în
scopuri necomerciale;

b) reproducerea în scop de
analiză, evaluare sau
învăţământ privind concepte,
procedee, sisteme sau tehnici
încorporate în topografie sau
privind topografia însăşi;

c) actele privind o
topografie protejată şi care a
fost creată plecând de la o
analiză şi o evaluare a unei alte
topografii, efectuate potrivit
lit.b).

Dreptul exclusiv de a
autoriza sau a interzice actele
prevăzute la alin.1 lit.b) nu este
aplicabil  actelor săvârşite după

a) reproducerea acelei
topografii, în măsura în care
este protejată conform art.3
alin.1;

b) exploatarea comercială,
sau importul în acest scop, al
unei topografii sau al unui
produs semiconductor fabricat cu
ajutorul acestei topografii;

Nemodificat

Nemodificat

Pentru corelare cu
Directiva87/54/
CEE.
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ce topografia sau produsul
semiconductor a fost pus pe
piaţă în România sau în
Uniunea Europeană, de către
titular sau cu consimţământul
acestuia.

29. 18. După articolul 20 se
introduce un nou articol,
articolul  201 cu următorul
cuprins:

“Art. 201  - Drepturile
exclusive prevăzute la art.20
se nasc:

a) la data  depozitului
reglementar;

b) la data la care topografia
a făcut obiectul unei exploatări
comerciale pentru prima dată,
oriunde în lume, dacă aceasta
este anterioară datei prevăzute
la lit.a).”

Nemodificat

30.

Art. 21. - Titularul are
dreptul sa marcheze
circuitele integrate,
fabricate pe baza
topografiei protejate, cu
majuscula "T".

19. Articolul 21 va avea
următorul cuprins:

“Art.21-Titularul are
dreptul să marcheze produsele
semiconductoare fabricate pe
baza topografiei protejate, cu
majuscula  T.”

Nemodificat
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31. Art. 22. - Prin exploatarea
topografiei, in sensul
prezentei legi, se intelege:
a) reproducerea, fie prin
incorporarea intr-un circuit
integrat, fie in alt mod,
a topografiei sau a unei
parti a acesteia, cu exceptia
partilor care nu sint
originale, in sensul
dispozitiilor art. 3;
b) importul, vinzarea sau
distribuirea, in orice mod,
in scopuri comerciale, a
topografiei sau a circuitului
integrat in care aceasta este
incorporata.

Art. 23. – Creatorii de
topografii au dreptul sa li
se mentioneze numele si
calitatea de creator al
topografiei in certificatul
de inregistrare a topografiei
si in publicatiile efectuate
de Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci cu privire
la topografiile inregistrate.

Art. 24. – Creatorii de

20.Articolele 22, 25 si 26  se
abrogă.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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topografii, care, in virtutea
prevederilor art. 9, nu sint
titulari, au dreptul la o
remuneratie care se
stabileste prin contract
incheiat intre acestia si
titularul topografiei
protejate.

Art. 25. - Nu constituie o
incalcare a drepturilor
titularului unei topografii
protejate reproducerea de
catre un tert a topografiei,
in sensul prevederilor art.
22 lit. a), daca:
a) a fost facuta in cadru
particular, fara scopuri
comerciale;
b) a fost facuta in scop de
evaluare, analiza, cercetare
sau invatamint.

Art. 26.  – Orice persoana,
care, pornind de la
evaluarea sau analiza unei
topografii protejate,
creeaza o noua topografie
care indeplineste conditia
de originalitate prevazuta
la art. 3, are dreptul sa

______

______

______

______
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exploateze noua topografie,
fara ca acest fapt sa
constituie o incalcare a
drepturilor titularului
primei topografii.

32.

Art. 27. - Nu constituie o
incalcare a drepturilor
titularului unei topografii
protejate
exploatarea topografiei, in
sensul prevederilor art. 22
lit. b), de catre
Persoana care a
achizitionat cu buna-
credinta circuitul integrat,
fara sa aiba
posibilitatea sa stie ca
circuitul integrat respectiv
incorporeaza o topografie
protejata, reprodusa ilegal.
Incepind de la data la care
persoana in cauza a
luat cunostinta ca
topografia este protejata, ea
nu mai are dreptul de a
achizitiona, fara autorizatia
titularului, circuite
integrate similare, dar

21. Articolul 27 va avea
următorul cuprins:

 “Art.27. - Nu constituie o
încălcare a drepturilor
titularului unei topografii
protejate exploatarea
topografiei de către persoana
care a achiziţionat cu bună-
credinţă produsul
semiconductor, fără să aibă
posibilitatea de a şti că
produsul semiconductor
respectiv încorporează o
topografie protejată, reprodusă
ilegal. Începând de la data la
care persoana în cauză a luat
cunoştinţă că topografia este
protejată, ea nu mai  are dreptul
de a achiziţiona, fără
autorizaţia  titularului, produse
semiconductoare similare, dar
poate continua exploatarea
comercială a produselor
semiconductoare, achiziţionate
sau contractate  anterior acestei

Nemodificat
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poate continua exploatarea
comerciala a circuitelor
integrate, achizitionate sau
contractate anterior acestei
date, cu conditia platii catre
titular a unei despagubiri
echitabile.

date, cu condiţia plăţii către
titular a unei despăgubiri
echitabile.

Dispoziţiile alin.1 sunt
aplicate şi succesorilor în
drepturi ai titularului
topografiei protejate.”

La articolul 27 alineatul (2) va
avea următorul cuprins:

Dispoziţiile alin.1 sunt
aplicabile şi succesorilor în
drepturi ai titularului topografiei
protejate”

Se impune
corectura
gramaticală.

33. Art. 28. -    Daca topografia
protejata sau circuitul
integrat care o
incorporeaza au fost
vindute de catre titularul
topografiei sau cu
autorizatia acestuia, orice
exploatare a acestora de
catre un tert nu constituie o
incalcare a drepturilor
Titularului.

22.Articolul 28  se abrogă. Nemodificat

34.

Art. 29. - Persoana care,
anterior datei de intrare in
vigoare a prezentei legi, a
fabricat sau a omologat in
vederea fabricarii un circuit
integrat a carui topografie a
fost ulterior inregistrata la

23.Articolul 29 va avea
următorul cuprins:

“Art.29  - Pentru perioada
anterioară naşterii drepturilor
exclusive, în conformitate cu
prevederile art.201  persoana
care are dreptul la protecţie în
temeiul prezentei legi şi care
poate dovedi că un terţ a

Nemodificat



30

0 1 2 3 4
Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci de catre
o alta persoana are dreptul
sa produca si sa vinda acel
circuit, fara ca acest
fapt sa constituie o
incalcare a drepturilor
titularului, dar nici nu
poate fi
asimilat drepturilor
conferite prin inregistrarea
topografiei.

reprodus în mod fraudulos sau
a exploatat comercial sau a
importat în aceste scopuri
topografia, poate solicita daune
potrivit dreptului comun.”

35. CAPITOLUL V
Transmiterea drepturilor

Nemodificat Nemodificat

36. Art. 30. - Dreptul la
protectie si drepturile ce
decurg din inregistrarea
unei topografii pot fi
transmise, in tot sau in
parte, prin cesiune si prin
succesiune legala sau
testamentara.

Nemodificat Nemodificat

37. Art. 31 Drepturile conferite
prin inregistrarea unei
topografii pot fi transmise
prin acordarea de licenţe
exclusive sau neexclusive.

Nemodificat Nemodificat
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38.

Art. 32. - Transmiterea
drepturilor prevazute la art.
30 si 31 produce efecte fata
de terti începind cu data la
care este inregistrata la
Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci.

24.Articolul 32 va avea
următorul cuprins:

“Art.32- Transmiterea
drepturilor prevăzute la art.30
şi 31 produce efecte faţă  de
terţi numai începând cu data
publicării în B.O.P.I a
menţiunii transmiterii
înregistrate la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci.”

Nemodificat

39.

Art. 33. - Tribunalul
Municipiului Bucuresti
poate acorda o licenta
obligatorie de
exploatare unor persoane
care, cu toate eforturile
depuse, nu au reusit sa
obtina autorizatia
titularului de a exploata o
topografie protejata, daca:
a) acordarea licentei este
necesara in situatii de
urgenta care privesc
apararea si siguranta
nationala, prevenirea sau
lichidarea efectelor unor
calamitati

25.Articolul 33 va avea
următorul cuprins:

“Art.33 -  Tribunalul
Bucureşti poate acorda o
licenţă obligatorie de
exploatare unor persoane care,
cu toate eforturile depuse, nu
au reuşit să obţină autorizaţia
titularului de a exploata o
topografie protejată, dacă:

      a) acordarea licenţei este
necesară în situaţii de urgenţă
care privesc apărarea şi
siguranţa naţională, prevenirea
sau lichidarea efectelor unor
calamităţi naturale,  încălcarea

Nemodificat

La articolul 33 alineatul(1)
litera a) va avea următorul
cuprins:
   a) acordarea licenţei este
necesară în situaţii de urgenţă
care privesc apărarea şi siguranţa
naţională, prevenirea sau
lichidarea efectelor unor
calamităţi naturale,  încălcarea

Pentru respectarea
normelor de
tehnică legislativă.
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naturale, incalcarea legii
concurentei sau
nerespectarea standardelor
nationale privind poluarea
atmosferei;
b) au trecut cel putin 4 ani
de la inceperea perioadei
de protectie si
topografia nu a fost
exploatata comercial pe
teritoriul Romaniei.
Licentele obligatorii sint
neexclusive si nu pot fi
transmise decit impreuna
cu patrimoniul afectat
aplicarii lor.
Licentele obligatorii
acordate se comunica
Oficiului de Stat pentru
Inventii si Marci, care le
inscrie in Registrul national
al topografiilor.
Posesorul licentei
obligatorii datoreaza
titularului o remuneratie
echitabila.

Legii concurenţei sau
nerespectarea standardelor
naţionale privind  poluarea
atmosferei;

       b) au trecut cel puţin 4 ani
de la începerea perioadei de
protecţie şi topografia nu a fost
exploatată comercial pe
teritoriul României.
    Licenţele obligatorii sunt
neexclusive şi nu pot fi
transmise decât împreună cu
patrimoniul  afectat aplicării
lor.

Licenţele obligatorii
acordate se comunică Oficiului
de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
care le înscrie în registrul
naţional al topografiilor.

 Beneficiarul licenţei
obligatorii datorează titularului
o remuneraţie echitabilă.

Intinderea şi durata
licenţelor obligatorii vor fi
limitate la scopurile pentru care
acestea au fost acordate.

Legii concurenţei nr.21/1996
republicată, sau nerespectarea
standardelor naţionale privind
poluarea atmosferei;

Nemodificat

Nemodificat

La articolul 33 alineatul (3) va
avea următorul cuprins:

Licenţele obligatorii acordate
se comunică Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, care le
înscrie în Registrul naţional al
topografiilor.

Nemodificat

Nemodificat

Este un act oficial
la nivel naţional.
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Beneficiari ai licenţei

obligatorii pot fi inclusiv
Guvernul sau terţii autorizaţi de
acesta.

Nemodificat

40.

Art. 34. - Orice licenta
obligatorie poate fi
revocata de catre
Tribunalul Municipiului
Bucuresti, la cererea
titularului, daca se constata
ca au incetat sa existe
conditiile prevazute la art.
33 alin. 1 lit. a) sau b).

26.Articolul 34 va avea
următorul cuprins:

“Art.34 - La solicitarea
motivată prezentată de
persoana interesată, Tribunalul
Bucureşti poate retrage licenţa
obligatorie, atunci cînd
circumstanţele care au condus
la acordarea acesteia au încetat
să mai existe, cu condiţia ca
interesele legitime ale
persoanei care a dobândit-o să
fie protejate într-o manieră
corespunzătoare.

Licenţa nu va fi retrasă
dacă circumstanţele care au
determinat acordarea acesteia
riscă să se producă din nou.

Hotărârile Tribunalului
Bucureşti privind acordarea
unei licenţe obligatorii, precum
şi cele privind retragerea

Nemodificat

La articolul 34 alineatele (2) şi
(4) vor avea următorul
cuprins:

Licenţa nu va fi retrasă dacă
există iminenţa repetării
circumstanţelor care au
determinat acordarea acesteia.

Nemodificat

Pentru evitarea
unor abuzuri
împotriva
titularilor de
drepturi.
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acesteia vor putea fi atacate la
Curtea de Apel Bucureşti în
termen de 15 zile de la
comunicare.

Hotărârile judecătoreşti
definitive şi irevocabile privind
acordarea sau, după caz,
retragerea licenţei obligatorii se
comunică de persoana
interesată Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci care le
înregistrează în registrul
naţional al topografiilor şi
publică menţiunea acestor
hotărârii în B.O.P.I. în termen
de 30 de zile de la
comunicare.”

Hotărârile judecătoreşti
definitive şi irevocabile privind
acordarea sau, după caz,
retragerea licenţei obligatorii se
comunică de persoana interesată
Oficiului de Stat pentru Invenţii
şi Mărci care le înregistrează în
Registrul naţional al
topografiilor şi publică
menţiunea acestor hotărâri în
B.O.P.I. în termen de 30 de zile
de la comunicare.”

Este un act oficial
la nivel naţional şi
corectură
gramaticală.

41.

Art. 35. - Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci
publica in buletinul sau
oficial toate cesiunile si
licentele inregistrate cu
privire la topografiile
protejate, precum si
modificarile survenite in
legatura cu acestea, in
termen de 3 luni de la
inregistrarea lor.

27.Articolul 35 va avea
următorul cuprins:

“Art.35 - Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci publică
în B.O.P.I.  toate cesiunile şi
licenţele înregistrate cu privire
la topografiile protejate,
precum şi modificările
survenite în legătură cu
acestea, în termen de 3 luni de
la înregistrarea lor.”

Nemodificat
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42. CAPITOLUL VI
Incetarea drepturilor

Nemodificat Nemodificat

43. Art. 36. - Drepturile
conferite titularului prin
inregistrarea topografiei se
sting la data expirarii
perioadei de protectie, data
la care topografia intra in
domeniul public, putind fi
exploatata de orice
persoana fara nici o
restrictie.
Drepturile titularului se
sting inainte de expirarea
duratei de protectie, daca
Sint indeplinite conditiile
prevazute la art. 11 lit. b).

Nemodificat Nemodificat

44.

Art. 37. - Titularul poate
renunta la protectia unei
topografii inregistrate
oricind in cursul duratei de
protectie; renuntarea are ca
efect stingerea drepturilor
titularului, cu toate
consecintele mentionate la
art. 36 alin. 1, incepind de

28.Articolul 37  va avea
următorul cuprins:

“Art.37 – Titularul poate
renunţa la protecţia unei
topografii înregistrate oricând
în cursul duratei de protecţie;
renunţarea are ca efect
stingerea drepturilor titularului
cu toate consecinţele prevăzute
la art.36 alin.1, începînd de la
data publicării  cererii de

Nemodificat
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la data inregistrarii la
Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci a cererii
sau a declaratiei de
renuntare.

renunţare în B.O.P.I.”.

45.

Art. 38. - Inregistrarea unei
topografii in Registrul
national al topografiilor
poate fi radiata, integral
sau partial, la cererea unei
persoane interesate, in
cazul in care se constata ca
nu au fost indeplinite
conditiile legale pentru
acordarea protectiei.
Cererea de radiere se poate
face in tot cursul perioadei
de protectie a topografiei si
se solutioneaza de catre
Tribunalul Municipiului
Bucuresti.
Radierea are ca efect
anularea drepturilor asupra
topografiei sau, dupa caz,
asupra partii de topografie
care a facut obiectul
radierii, retroactiv,
incepind din prima zi a

29.Articolul 38 va avea
următorul cuprins:

“Art.38 - Orice persoană
interesată poate cere
Tribunalului Bucureşti anularea
în tot sau în parte a înregistrării
unei topografii, în cazul în care
se constată că nu au fost
îndeplinite condiţiile legale
pentru acordarea protecţiei.
Cererea de anulare poate fi
formulată pe întreaga perioadă
de protecţie a topografiei.

Hotărârile Tribunalului
Bucureşti  pot fi atacate  cu
apel la Curtea de Apel
Bucureşti, în termen de 30 zile
de la comunicare.

Hotărârile Curţii de Apel
Bucureşti pot fi atacate cu
recurs la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, în termen de
30 de zile de la comunicare.”

Nemodificat
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protectiei conferite prin
inregistrare.

46.

Art. 39. - Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci
inscrie in Registrul national
al topografiilor si publica
in buletinul sau oficial
toate modificarile privind
protectia topografiilor,
survenite ca urmare a
aplicarii dispozitiilor art.
36 -38.

30.Articolul 39 va avea
următorul cuprins:

“Art.39 - Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci înscrie
în registrul naţional al
topografiilor şi publică în
B.O.P.I toate modificările
privind protecţia topografiilor,
survenite ca urmare a aplicării
dispoziţiilor art.36-38.”

30.Articolul 39 va avea
următorul cuprins:

“Art.39 - Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci înscrie
în Registrul naţional al
topografiilor şi publică în
B.O.P.I toate modificările
privind protecţia topografiilor,
survenite ca urmare a aplicării
dispoziţiilor art.36-38.”

Este un act oficial
la nivel naţional.

47. CAPITOLUL VII
Apararea drepturilor

Nemodificat Nemodificat

48.

Art. 40. - Incalcarea
drepturilor titularului, prin
exploatarea, fara
autorizatia acestuia, a unei
topografii inregistrate,
constituie infractiune de
contrafacere sau, dupa caz,
de vinzare de produse
contrafacute si se
pedepseste cu inchisoare de

31.Articolul 40 va avea
următorul cuprins:

“Art.40 – Constituie
infracţiune de contrafacere, în
sensul prezentei legi,
exploatarea comercială sau
producerea fără drept a unei
topografii protejate sau a unui
produs semiconductor  în care
este încorporată o topografie
protejată ori a unui element de
circuit care încorporează un

Nemodificat
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la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda de la 500.000 la
1.000.000 lei.
Actiunea penala se pune in
miscare la plingerea
prealabila a partii
vatamate.
Pentru prejudiciile cauzate
titularului, acesta are
dreptul la despagubiri,
Potrivit dreptului comun,
iar produsele contrafacute
pot fi confiscate potrivit
Legii penale.

astfel de produs semiconductor,
în măsura în care acest element
continuă să conţină o
topografie.

     Acţiunile prevăzute la alin.1
sunt calificate contrafacere
dacă au fost săvârşite după data
publicării înregistrării
topografiei în registrul naţional
al topografiilor şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă de la 10.000
lei  30.000 lei.

     Acţiunea penală se pune în
mişcare la plângerea prealabilă
a persoanei vătămate sau din
oficiu.

Pentru prejudiciile
cauzate, titularul are dreptul la
despăgubiri, potrivit dreptului
comun, şi poate solicita
instanţei judecătoreşti
competente să dispună măsura
confiscării sau, după caz, a
distrugerii produselor
contrafăcute; aceste dispoziţii
se aplică şi  echipamentelor

La articolul 40 alineatul (2) va
avea următorul cuprins:
    “Acţiunile prevăzute la alin.1
sunt calificate contrafacere dacă
au fost săvârşite după data
publicării înregistrării
topografiei în Registrul naţional
al topografiilor şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă de la 10.000 lei la
30.000 lei.”

Nemodificat

Nemodificat

Este un act oficial
la nivel naţional şi
corectura se
impune.
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care au servit nemijlocit la
săvârşirea infracţiunii de
contrafacere.”

49. Art. 41. - Litigiile cu
privire la calitatea de
creator al topografiei sau
de titular,
precum si cele cu privire la
drepturile nascute din
inregistrarea topografiilor
- inclusiv drepturile
patrimoniale ale creatorilor
– sau din contractele de
Cesiune sau licenta sint de
competenta instantelor
judecatoresti.

Nemodificat Nemodificat

50.

Art. 42. - In cazul in care,
prin hotarire
judecatoreasca, definitiva
si irevocabila, se
constata ca o alta persoana
decit titularul certificatului
de inregistrare este
indreptatita la obtinerea
protectiei topografiei,
Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci elibereaza

32.Articolul 42 va avea
următorul cuprins:

“Art.42 - In cazul în care,
prin hotărâre judecătorească,
definitivă şi irevocabilă, se
constată că o altă persoană
decât titularul certificatului de
înregistrare este îndreptăţită la
obţinerea protecţiei topografiei,
Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci eliberează certificatul
de înregistrare persoanei
îndreptăţite, înscris în registrul

32.Articolul 42 va avea
următorul cuprins:
        “Art.42 - In cazul în care,
prin hotărâre judecătorească,
definitivă şi irevocabilă, se
constată că o altă persoană decât
titularul certificatului de
înregistrare este îndreptăţită la
obţinerea protecţiei topografiei,
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci eliberează certificatul de
înregistrare persoanei
îndreptăţite, înscrie în Registrul

Corectură
gramaticală şi act
oficial la nivel
naţional..



40

0 1 2 3 4
certificatul de inregistrare
persoanei indreptatite,
inscrie in Registrul national
al topografiilor modificarea
de titular si o publica in
buletinul sau oficial.

naţional al topografiilor
modificarea de titular şi o
publică în B.O.P.I.”

naţional al topografiilor
modificarea de titular şi o
publică în B.O.P.I.”

51.

Art. 43. - Daca drepturile
asupra unei topografii
inregistrate au incetat
pentru o perioada
de timp, ca urmare a
renuntarii la protectie, a
decaderii din drepturi sau a
radierii inregistrarii,
despagubirile si celelalte
drepturi patrimoniale
dobindite de titular,
corespunzator perioadei
mentionate, se restituie de
catre acesta persoanelor de
la care au fost dobindite.

33.Articolul 43 va avea
următorul cuprins:

“Art.43 – In situaţia în care
drepturile asupra unei
topografii înregistrate au
încetat pentru o perioadă de
timp, ca urmare a renunţării la
protecţie, a decăderii din
drepturi sau a anulării
înregistrării,  despăgubirile şi
celelalte drepturi patrimoniale
dobândite de titular,
corespunzător perioadei
menţionate se restituie de către
acesta persoanelor de la care au
fost dobândite.”

Nemodificat

52. 34. După articolul 43 se
introduc două  articole noi,
art.431  şi art.432 cu următorul
cuprins:

“Art.431 -  La cererea
instanţei judecătoreşti, Oficiul

Nemodificat
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de Stat pentru Invenţii şi Mărci
este obligat să înainteze actele,
documentele şi informaţiile
necesare judecării cauzei cu
care a fost investită, acestea
restituindu-se la încetarea
procesului. Citarea în instanţă
se va face numai în acest scop.

Art.432 –  Procedurile
privind cererile şi certificatele
de înregistrare a topografiilor
produselor semiconductoare
sunt supuse taxelor, în
cuantumul  şi la termenele
stabilite conform legii. Taxele
se plătesc în contul Oficiului de
Stat pentru Invenţii  şi Mărci.

Taxele datorate de
persoanele fizice  şi persoanele
juridice cu domiciliul sau, după
caz, cu sediul în străinătate, se
plătesc în valută  în contul
Oficiului de Stat pentru
Invenţii  şi Mărci.

Neplata taxelor la
termenele legale prevăzute
atrage neefectuarea procedurii
respective.

Nemodificat

53. CAPITOLUL VIII
Taxe

Nemodificat Nemodificat
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(Abrogat prin Ordonanţa
Guvernului nr.41/1998
privind taxele în domeniul
protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de
utilizare a acestora,
aprobată cu modificări prin
Legea nr.383/2002)

54. Art.44 - 47
(Abrogate prin Ordonanţa
Guvernului nr.41/1998
privind taxele în domeniul
protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de
utilizare a acestora,
aprobată cu modificări prin
Legea nr.383/2002)

Nemodificat Nemodificat

55. CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Nemodificat Nemodificat

56. Art. 48. - Guvernul
Romaniei va emite
Regulamentul privind
inregistrarea topografiilor
circuitelor integrate, in
conformitate cu dispozitiile
prezentei legi.
Regulamentul va intra in
vigoare o data cu prezenta

35.Articolul 48 se abrogă. Nemodificat
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lege.

57. Art. 49. Prezenta lege intra
in vigoare in termen de 3
luni de la data publicarii ei
in Monitorul Oficial al
Romaniei.
Guvernul Romaniei va
emite Regulamentul
privind inregistrarea
topografiilor circuitelor
integrate, in conformitate
cu dispozitiile prezentei
legi.
Regulamentul va intra in
vigoare o data cu prezenta
lege.

Nemodificat Nemodificat

58. Art.II -  Prezenta lege intră
în vigoare la 3 luni de la data
publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

In termen de 3 luni de la
publicarea prezentei legi,
Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci va adopta norme care
se vor publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Nemodificat

La articolul II alineatul (2) va
avea următorul cuprins:
        In termen de 3 luni de la
publicarea prezentei legi, Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi Mărci
va adopta norme de aplicare a
prezentei legi, care se vor
publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

In acord cu alin.3
al acestui articol.
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La data intrării în vigoare a

normelor de aplicare a
prezentei legi, se abrogă
Hotărârea Guvernului nr.535
din 4 iulie 1996 pentru
aprobarea Regulamentului
privind înregistrarea
topografiilor circuitelor
integrate, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.172 din 1 august
1996.

Nemodificat

59. Art.III- Legea nr.16/1995
privind protecţia topografiilor
circuitelor integrate, cu
modificările ulterioare, precum
şi cu modificările şi
completările aduse prin
prezenta lege, se va republica
în Monitorul Oficial al
României, dându-se textelor o
nouă numerotare.

Nemodificat
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                        Dan Ioan Popescu                                                 Aurelia Vasile
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