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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate industrială, trimis cu adresa PL.x 163 din 8 aprilie 
2008, înregistrată cu nr.31/290 din 9 aprilie 2008.     

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această 
iniţiativă legislativă, în şedinţa din 19 martie 2008. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu  
unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1712 din 11 decembrie 2007. 

Guvernul,  prin punctul de vedere transmis cu nr.545 din 4 martie 
2008, susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  
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Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2005 privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.280/2005, în sensul instituirii dreptului de a cere 
aplicarea măsurilor, procedurilor şi repararea daunelor, în scopul asigurării 
respectării drepturilor de proprietate industrială de care să beneficieze 
persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un 
brevet de invenţie acordat de statul român, precum şi succesorii lor, deţinut 
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cărora le-au fost încălcate 
drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenţiei în mod 
abuziv, fără consimţământul titularului sau prin fapte de încălcare a 
drepturilor acestuia. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat  iniţiativa legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din 6 mai 2008.  

Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi  la şedinţă au participat 21 deputaţi. 

Faţă de considerentele menţionate mai sus membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate industrială. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
                   Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
Expert  Silvia Olaru 
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