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CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                  
Bucureşti,  13 iunie  2007                
PL-x  434 /2007                       

                      
                                                                        A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale 

 
              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale, trimis cu adresa nr. PL-x  434 din 4 iunie 2007  şi 
înregistrat cu nr.31/684 din 5 iunie 2007. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 
lege, în şedinţa din 30 mai 20067, întrucât nu a întrunit numărul de voturi 
necesar pentru adoptarea unei legi organice. 

În conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 
13 iunie  2007. 

 Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.490 din 
18.04.2007. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 
nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, în scopul 
armonizării depline a acestei reglementări cu normele şi practica comunitară în 
materie. În acest sens, proiectul transpune dispoziţiile Directivei 98/71/CE privind 
protecţia juridică a desenelor şi modelelor comunitare şi creează cadrul juridic 
necesar aplicării directe a Regulamentului 6/2002/CE privind desenele şi modelele 
comunitare. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă a proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor 
şi modelelor industriale. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
 
                            PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                            Sergiu ANDON                              George BĂEŞU 
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