
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 

 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate industrială 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 
privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din               
20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, se 
completează după cum urmează: 
 
 1. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă,            
litera c), cu următorul cuprins: 
 „c) persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială 
protejat printr-un brevet de invenţie acordat de statul român şi 
succesorii lor în drept, 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 orice fapte de încălcare a 
drepturilor acestuia.” 
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 2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, 
cu următorul cuprins: 
 „Art. 41. – (1)Acţiunile în justiţie introduse de persoanele 
prevăzute la art. 4 lit. c) sunt scutite de la plata taxelor de timbru. 
 (2) Litigiile având ca obiect măsurile reparatorii pentru 
persoanele prevăzute la art. 4 lit. c) sunt de competenţa Tribunalului 
Bucureşti.” 
 
   Art. II. – (1) La determinarea perioadei înăuntrul căreia un 
brevet, dintre cele prevăzute la art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor 
de proprietate industrială, cu modificările ulterioare, trebuia să fie  
exploatat, nu se va ţine seama de perioada dintre instaurarea 
regimului comunist în România şi intrarea în vigoare a prezentei legi, 
perioadă care va fi considerată ca o prelungire în mod automat a 
termenului de revendicare a drepturilor decurgând din brevetul de 
invenţie. 
  (2) În raporturile juridice privind persoanele prevăzute la               
art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005, cu 
modificările ulterioare, care nu au putut să introducă sau să continue 
o acţiune juridică ori să îndeplinească formalităţile necesare pentru 
valorificarea drepturilor lor ca urmare a măsurilor şi a legislaţiei 
restrictive impuse de regimul comunist instaurat în România după                
6 martie 1945, toate termenele de prescripţie sau de limitare a 
dreptului de a introduce ori de a continua o acţiune juridică sau de a 
lua măsuri de conservare vor fi considerate ca fiind suspendate, 
indiferent dacă aceste termene au început să curgă înainte sau după 
data de 6 martie 1945. Aceste termene vor reîncepe să curgă de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
 

    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 30 septembrie 2008, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu 
respectarea prevederilor art. 76  alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Eugen Nicolicea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


