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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/1995  

privind protecţia topografiilor circuitelor integrate 

 

 În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, 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, P.L. X-435/03.10.2005. 

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 

amendamentele anexate. 

   

PREŞEDINTE, 

 
             dr. Varujan Pambuccian 
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Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii în comisie, au fost propuse şi aprobate următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivare 

1. 3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art.2 – În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 
... 
c) topografie a unui produs semiconductor – o serie de 
imagini legate între ele, oricare ar fi modalitatea în 
care acestea sunt fixate sau codate: 
- reprezentând configuraţia tridimensională a straturilor 
care compun un produs semiconductor; şi  
- în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte 
din desenul unei suprafeţe a produsului semiconductor, 
în orice stadiu al fabricaţiei sale; 
d) exploatare comercială – vânzarea, închirierea, 
leasing-ul sau orice altă metodă de distribuire 
comercială sau ofertă făcută în aceste scopuri. Cu toate 
acestea exploatarea comercială nu include exploatarea 
în condiţii de confidenţialitate; se aplică sub condiţia ca 
nici o distribuire către terţi să nu aibă loc în afară de 
situaţia în care exploatarea topografiei se efectuează în 
condiţiile de confidenţialitate cerute de măsurile 
necesare în vederea protecţiei intereselor esenţiale 
pentru securitatea statului.” 
  

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art.2 – În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 
... 
c) topografie a unui produs semiconductor – o serie de 
imagini legate între ele, indiferent de  modalitatea în 
care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând 
configuraţia tridimensională a straturilor care compun 
un produs semiconductor şi în care fiecare imagine 
reproduce desenul sau o parte din desenul unei 
suprafeţe a produsului semiconductor, în orice stadiu 
al fabricaţiei sale; 
d) exploatare comercială – vânzarea, închirierea, 
leasing-ul sau orice altă metodă de distribuire 
comercială sau ofertă făcută în aceste scopuri. Cu toate 
acestea, exploatarea comercială nu include exploatarea 
în condiţii de confidenţialitate; se aplică sub condiţia 
ca nici o distribuire către terţi să nu aibă loc în afară de 
situaţia în care exploatarea topografiei se efectuează în 
condiţiile de confidenţialitate cerute de măsurile 
necesare în vederea protecţiei intereselor esenţiale 
pentru siguranţa naţională.” 
(V. Pambuccian) 

Pentru acurateţea 
exprimării şi utilizarea 
terminologiei  din 
legislaţia în vigoare 

2. 8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Pentru corelare cu 
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„ ... 
b) au primit, din partea unei persoane, în drept să 
dispună de topografie, autorizaţia exclusivă de a 
exploata comercial această topografie pe teritoriul 
României şi în Uniunea Europeană” 

„ ... 
b) au primit, din partea unei persoane, în drept să 
dispună de topografie, autorizaţia exclusivă de a 
exploata comercial această topografie pe teritoriul 
României sau în Uniunea Europeană” 
(C. Buzea)  

art. 6 

3. 17. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 
„ Art.20 – Titularul unei topografii înregistrate are, pe 
toată durata de protecţie, dreptul exclusiv de exploatare 
a topografiei, precum şi dreptul exclusiv de a autoriza 
sau interzice următoarele acte: 
a) reproducerea acelei topografii; 
b) exploatarea comercială sau importul în acest scop, al 
unei topografii sau al unui produs semiconductor 
fabricat cu ajutorul unei topografii. 
...” 

17. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 
„ Art.20 – Titularul unei topografii înregistrate are, pe 
toată durata de protecţie, dreptul exclusiv de 
exploatare a topografiei, precum şi dreptul exclusiv de 
a autoriza sau interzice următoarele acte: 
a) reproducerea acelei topografii, în măsura în care 
este protejată conform art. 3 alin. (1); 
b) exploatarea comercială sau importul în acest scop, 
al unei topografii sau al unui produs semiconductor 
fabricat cu ajutorul acestei topografii. 
(V. Ungureanu) 

Pentru corelare cu 
Directiva 87/54/CEE 

4. 26. Articolul 33 va avea următorul cuprins: 
„Art. 33 - ... 
a) acordarea licenţei este necesară în situaţii de urgenţă 
care privesc apărarea şi siguranţa naţională, prevenirea 
sau lichidarea efectelor unor calamităţi naturale, 
încălcarea Legii concurenţei sau nerespectarea 
standardelor naţionale privind poluarea atmosferei; 
...” 

26. Articolul 33 va avea următorul cuprins: 
„Art. 33 - ... 
a) acordarea licenţei este necesară în situaţii de urgenţă 
care privesc apărarea şi siguranţa naţională, prevenirea 
sau lichidarea efectelor unor calamităţi naturale, 
încălcarea Legii concurenţei nr.21/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau 
nerespectarea standardelor naţionale privind poluarea 
atmosferei; ...” 
(V. Pambuccian) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

5. 27. Articolul 34 va avea următorul cuprins: 
„Art.  34 – La solicitarea motivată ... 
Licenţa nu va fi retrasă dacă circumstanţele care au 
determinat acordarea acesteia riscă să se producă din 
nou. 

27. Articolul 34 va avea următorul cuprins: 
„Art.  34 – La solicitarea motivată ... 
Licenţa nu va fi retrasă dacă există iminenţa repetării 
circumstanţelor care au determinat acordarea 
acesteia. 

Pentru evitarea unor 
abuzuri împotriva 
titularului de drepturi 
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   ...” ...”
(Mihaela Monica Ştirbu) 

6. 32. Articolul 40 va avea următorul cuprins: 
„Art. 40 – Constituie infracţiune ... 
Acţiunile prevăzute la alin. 1 sunt calificate 
contrafacere dacă au fost săvârşite după data publicării 
înregistrării topografiei în registrul naţional al 
topografiilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei 30.000 lei. 
...” 

32. Articolul 40 va avea următorul cuprins: 
„Art. 40 – Constituie infracţiune ... 
Acţiunile prevăzute la alin. 1 sunt calificate 
contrafacere dacă au fost săvârşite după data publicării 
înregistrării topografiei în registrul naţional al 
topografiilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 
30.000 lei (RON). 
...” 
(V. Ungureanu) 

Pentru eliminarea 
ambiguităţilor privind 
moneda utilizată 
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