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La lucrările Comisiei din 6 - 7 octombrie au fost prezenţi 8 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate - aviz 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 

prezenţi. La dezbateri au participat ca invitaţi din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci dl. director general adjunct Alexandru Cristian Strenc şi dna. consilier juridic Cornelia 
Moraru. 

Prin adresa nr. 435/03.10.2005, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor 
integrate. 

Potrivit prevederilor art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de lege mai sus 
menţionat în şedinţa din 6 octombrie 2005. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente. Avizul a fost transmis Comisei pentru industrii şi servicii, sesizată în vederea 
întocmirii raportului. 

La punctul 3 s-a ţinut cont de avizul Consiliului Legislativ şi la propunerea dlui. 
preşedinte V. Pambuccian au fost eliminate liniuţele enumerative din cadrul lit.c) a art. 2, iar 
la lit. d) s-a înlocuit expresia „securitatea statului” cu „siguranţa naţională” pentru utilizarea 
terminologiei  din legislaţia în vigoare. 

La punctul 17, pentru corelare cu Directiva 87/54/CEE, dl. deputat V. Ungureanu a 
propus şi Comisia a aprobat completarea la lit. a) a art. 20 cu formularea „în măsura în care 
este protejată conform art. 3 alin. (1);”. 

Pentru evitarea unor abuzuri împotriva titularului de drepturi, la propunerea dnei. 
deputat Mihaela Monica Ştirbu, la punctul 27, alin. (2) al art. 34 a fost reformulat astfel: 
„Licenţa nu va fi retrasă dacă există iminenţa repetării  circumstanţelor care au determinat 
acordarea acesteia.” 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian         Monica Mihaela Ştirbu 
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