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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                   Bucureşti, 16.01.2001

PROCES VERBAL
încheiat la data de 10.01.2001

Domnul preşedinte István Antal constată că există cvorum şi cere
comisiei să se înceapă dezbaterea cu punctul 8 de pe ordinea de zi, pentru că nu
este prezent, deşi a fost invitat, iniţiatorul la dezbateri. Dă cuvântul iniţiatorului
pentru a prezenta proiectul de lege înscris la punctul 8 de pe ordinea de zi.

Dl. preşedinte Gabor Varga - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
prezintă proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

 Dl. preşedinte István Antal dă cuvântul membrilor comisiei pentru
dezbateri asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999, înscris la punctul 8 de pe ordinea de
zi.

Dl. dep. Dumitru Dragomir întreabă de ce OSIM răspunde atât de greu
la solicitări.

Dl. L. Bulgăr - OSIM arată că există o procedură legală care trebuie
îndeplinită.

Dl. dep. Dumitru Chiriţă cere preşedintelui să se respecte procedura,
întrebările adresate fiind la obiectul ordinii de zi. Întreabă dacă la Senat s-a ţinut
cont de observaţiile incluse în avizul Consiliului Legislativ.

Dl. preşedinte István Antal subliniază că întrebările adresate trebuie să
se axeze pe proiectul de lege dezbătut şi arată că s-au operat observaţiile
Consiliului Legislativ.

Dl. dep. Dumitru Palade întreabă dacă China semnează şi ea
Aranjamentul de la Geneva şi dacă se are în vedere amendarea Legii nr.64/1992.

Dl. preşedinte Gabor Varga - OSIM, arată că China a semnat pentru că
prevederile Aranjamentului de la Geneva asigură o procedură unitară în domeniul
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proprietăţii intelectuale, iar Legea nr.64/1992 va fi modificată pentru a fi adusă la
zi.

Dl. vicepreşedinte Ioan Bivolaru întreabă dacă Aranjamentul de la
Geneva contravine legislaţiei interne.

Dl. L. Bulgăr arată că nu contravine, ci vor fi necesare numai unele
modificări de ordin tehnic. Aranjamentul de la Geneva este armonizat şi cu
legislaţia UE.

Dl. preşedinte István Antal, întrucât nu sunt alte comentarii, supune
aprobării comisiei proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în
unanimitate proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

Trece la punctul 7 de pe ordinea de zi şi, întrucât nu există
reprezentanţi ai iniţiatorului dă cuvântul membrilor comisiei pentru dezbateri
asupra proiectului de lege.

Dl. vicepreşedinte Ioan Bivolaru susţine necesitatea adoptării
proiectului de lege.

Dl. dep. Dumitru Palade arată că a participat la lucrările AIEA şi era
iminentă amendarea Statutului acesteia, din cauza măririi numărului de membri ai
acesteia. De aceea susţine proiectul de lege menţionând că dl. senator Mihai
Bălănescu a fost vicepreşedinte al Consiliului Guvernatorilor.

Dl. preşedinte István Antal, întrucât nu sunt alte comentarii, supune
aprobării comisiei proiectul de Lege, în forma adoptată de Senat. Comisia aprobă în
unanimitate proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999.

Trece la ultimul punct de pe ordinea de zi - Diverse - şi informează
asupra discuţiilor avute în Biroul comisiei. Arată că sunt trecute pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor la poziţiile 66, 67 şi 70, trei proiecte de lege care vor trebui
dezbătute în comisie cu prioritate, şi dă cuvântul membrilor comisiei pentru
dezbateri.

Dl. vicepreşedinte Ioan Bivolaru arată că raportorii vor putea lua
cuvântul în plen pentru a susţine proiectul de lege, în forma aprobată de comisie.

Doamna dep. Olga Anastasescu întreabă dacă domeniul comunicaţiilor
va rămâne la comisie. I se răspunde de preşedinte că va rămâne numai partea
tehnică.

Dl. dep. Dumitru Palade crede că şi industria alimentară trebuie să
facă obiectul comisiei şi materialul rulant.

Dl. dep. Ioan Miclea întreabă dacă industria de apărare face obiectul
comisiei şi i se răspunde de preşedinte că face obiectul Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională la care se poate adresa cu amendamente, pe
care le poate susţine acolo.
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Dl. vicepreşedinte Ioan Bivolaru cere domnilor deputaţi să se înscrie
ca raportori la proiectele de lege trecute pe lista de priorităţi.

Dl. preşedinte István Antal trece la citirea proiectelor de lege, iar
raportorii înscrişi sunt menţionaţi în lista anexă.

Dl. dep. Ion Florentin Sandu cere ca un mod de procedură ca expertul
desemnat la un proiect de lege să convoace raportorii pentru a dezbate şi întocmi
raportul la fiecare proiect de lege menţionat.

Dl. preşedinte István Antal supune aprobării comisiei propunerea d-lui
dep. Ion Florentin Sandu, care se aprobă şi stabileşte că fiecare raportor va primi
câte o copie la proiectele de lege la care s-a înscris.

Declară închise lucrările şedinţei întrucât s-a epuizat ordinea de zi.

PREŞEDINTE,

István Antal
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