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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                                     Bucureşti, 09.05.2002 
                            Nr.23/86/2002 
 
 
 
 

BIROUL PERMENENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
VALER DORNEANU 

 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier în proprietate industrială, transmis cu adresa 
nr.383/2000/2002. 
  Proiectul de lege este însoţit de Cererea de Reexaminare formulată 
de domnul Ion Iliescu, Preşedintele României, a art. I punctul 14 din Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, astfel cum a fost 
adoptată de Senat la data de 11 martie 2002 şi de Camera Deputaţilor la data de 
19 martie 2002. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier în proprietate industrială 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată, spre dezbatere în fond, în vederea reexaminării, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, transmis cu adresa nr.383/2000/2002. 
  Proiectul de lege este însoţit de Cererea de Reexaminare formulată de domnul Ion Iliescu, Preşedintele României, a 
art.I, pct.14 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
în proprietate industrială astfel cum a fost adoptată de Senat la data de 11 martie 2002 şi de Camera Deputaţilor la data de 19 martie 
2002. 

Prin Cererea de Reexaminare se solicită modificarea art.19 alin.(1) prin care s-a statuat că formele de exercitare a 
profesiei - cabinete individuale, cabinete individuale asociate şi societăţi civile profesionale - trebuie să aibă personalitate juridică. 
  Această prevedere este în contradicţie cu prevederile art.26 alin.(2) din ordonanţă potrivit căruia reprezentarea juridică 
în faţa instanţelor de către consilierii în proprietate industrială este condiţionată de calitatea acestora de avocat sau consilier juridic. 
  În urma dezbaterii în şedinţa din 23 aprilie 2002, comisia a hotărât ca obligativitatea înregistrării ca persoană juridică să 
fie eliminată pentru cabinetele individuale autorizate şi cabinete individuale asociate pe bază de contract dar să rămână pentru 
societăţi civile profesionale în care îşi desfăşoară activitatea consilierii în proprietate industrială. Motivaţia o constituie faptul că 
societatea civilă profesională în care îşi desfăşoară activitatea consilierii în proprietate industrială întruneşte condiţiile pentru a se 
constitui ca persoană juridică prin hotărâre judecătorească conform prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
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  La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, domnul Varga Gabor - director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, domnul Ştrenc Alexandru Cristian - 
director general adjunct şi domnul Bulgăr Liviu - din cadrul Direcţiei juridice a Oficiului de Stat pentru invenţii ş Mărci. 
  În conformitate cu prevederile art.72 alin.(1) din Constituţia României, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei. 
  Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 
 
 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Camera Deputaţilor  
şi Senat 

Text propus de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 
1 Titlul legii 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier în 
proprietate industrială 

 

Nemodificat  

2. Art.I: Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.66 
din 17 august 2000 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier în 
proprietate   industrială,  adoptată  în  temeiul  

Nemodificat  
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0 1 2 3 
 art.1 lit.O pct.1 din Legea nr.125/2000 

privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în Monitorul  
Oficial, Partea I, nr.395 din 23 august 2000, 
cu următoarele modificări şi completări: 
 

  

3. 14. Art.19 va avea următorul cuprins: 
"Art.19. - (1) Consilierii în proprietate 
industrială cu liberă practică îşi desfăşoară 
activitatea în cabinete individuale autorizate - 
persoane juridice, cabinete individuale 
asociate pe bază de contract, societăţi civile 
profesionale - persoane juridice sau în 
societăţi comerciale având ca unic obiect 
activităţile în domeniul proprietăţii 
industriale. 
 

14. Art.19 va avea următorul cuprins: 
"Art.19. - (1) Consilierii în proprietate 
industrială cu liberă practică îşi desfăşoară 
activitatea în cabinete individuale 
autorizate, cabinete individuale asociate pe 
bază de contract, societăţi civile 
profesionale persoane juridice sau în 
societăţi comerciale având ca unic obiect 
activităţile în domeniul proprietăţii 
industriale. 
 

Profesia de consilier în 
proprietate industrială fiind 
liberă şi independentă, nu este 
necesară înregistrarea 
cabinetelor individuale sau 
asociate pe bază de contract ca 
persoane juridice. 

 
 
 
 
                                           PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR, 
 
                                             István Antal                                                                        Cristian Buzea 
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Expert, Silvia Vlăsceanu 
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