
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

          
 

Bucureşti, 12.09.2012 
                                                         Nr.23/158/2012 
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AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, 

transmisă cu adresa nr.P.L.x269 din 25 iunie 2012. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.129/1992 privind 

protecţia desenelor şi modelelor 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu 
propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia 
desenelor şi modelelor, iniţiată de dep. PD-L: Alecu Valeriu, Ionescu George, 
Negruţ Clement, Petrescu Cristian, Roman Gheorghe, Zătreanu Dan-Radu şi 
dep.UDMR: Antal István, Béres Ştefan Vasile, Olosz Gergely, Petö Csilla-
Mária, transmisă cu adresa nr.P.L.x269 din 25 iunie 2012, înregistrată sub 
nr.23/158 din 26 iunie 2012. 
  Guvernul, prin actul nr.17/4239/20.03.2012, nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 
iunie 2012. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu 
avizul nr. 171/12.03.2012, cu observaţii şi propuneri care au fost însuşite de 
iniţiator. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 
propunerea legislativă cu avizul PL-x 269, întrucât o propunere similară a fost 
adoptată prin Ordonanţa Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi 
certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, 
precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor republicată, în scopul 
reducerii preţurilor în segmentul de piaţă al pieselor de schimb, proprietarul de 
autovehicul nemaifiind obligat să îşi achiziţioneze piesele de schimb numai de la 
producătorul autovehiculului, având astfel opţiunea unei pieţe concurenţiale.  

Membrii comisiei au dezbătut propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, în 
şedinţa din 11.09.2012.  
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, din 
următoarele considerente:  

Prevederile art.331 din propunerea legislativă este în contradicţie cu 
tratatele şi convenţiile internaţionale ce reglementează domeniul proprietăţii 
intelectuale şi totodată şi cu acte normative în vigoare din dreptul intern, şi 
anume cu cele ale Ordonanţei de urgenţă nr.100/2005 privind asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate industrială aprobată prin Legea 
nr.280/2005, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.11/1991 privind combaterea 
concurenţei neloiale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.344/2005 privind 
unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
în cadrul operaţiunilor de vămuire, precum şi ale Legii nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, ţinând cont că desenele 
şi modelele beneficiază de un cuantum de protecţie, atât în baza legii speciale, 
nr.129/1992 cât şi în temeiul Legii dreptului de autor. 

Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
      

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
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