STATUTUL
CAMEREI NATIONALE A CONSILIERILOR IN PROPRIETATE INDUSTRIALA DIN
ROMANIA

CAP. I

Dispozitii generale

Art. 1. Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania, denumita in
continuare Camera, este o organizaţie profesionala, neguvernamentala, apolitica, fara scop
lucrativ, cu personalitate juridica, desfasurandu-şi activitatea de utilitate publica la nivel
national, prin autofinanţare, constituita si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de
Guvern nr.66/2000, modificata conform Legii nr. 437/27.06.2002 si respectiv a Legii nr.
331/2006. Camera are personalitate juridica de la data de 23 septembrie 2000, data intrarii
in vigoare a Ordonantei de Guvern nr. 66/ 2000 şi are sediul in Municipiul Bucuresti.
Art. 2. Camera are drept scop reglementarea exercitarii calificate a profesiei de consilier in
proprietate industriala, şi aplicarea disciplinei profesionale, protejarea demnitatii profesionale
si ocrotirea intereselor membrilor sai, precum si strangerea legaturilor de solidaritate
profesionala.
Art. 3. Activitatea Camerei se finanţeaza din taxele de inscriere, cotizatiile anuale ale
membrilor, fondurile rezultate din organizarea de simpozioane, conferinte organizate pentru
membrii sai, precum si din donatii, sponsorizari sau alte surse, in conditiile legii.
Art. 4. Camera iti intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, isi gestioneaza fondurile si isi
intocmeste bilantul contabil, conform reglementarilor in vigoare.

CAP.II

Atributiile Camerei Nationale a Consilierilor in Proprietate Industriala

Art. 5.
(1)
Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala are urmatoarele atributii:
a) asigura dreptul de exercitare a profesiei de consilier in proprietate industriala, in
conditile legii;
b) gestioneaza Tabloul national al membrilor Camerei, precum si lista asistentilor in
proprietate industriala;
c) promoveaza drepturile si interesele membrilor sai, apara onoarea, libertatea si
independenta profesionala a consilierilor in proprietate industriala, asigura
respectarea de catre consilieri a obligatiilor ce le revin;
d) colaboreaza cu OSIM privind profesia de consilier in proprietate industriala si
in special privind organizarea cursurilor si examenului de atestare a consilierilor;
e) colaboreaza cu OSIM in elaborarea si diseminarea legislatiei specifice privind
proprietatea industriala si profesia de consilier in proprietate industriala;
f) elibereaza autorizatia pentru persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in
cabinete individuale sau in societati civile profesionale in domeniul proprietatii industriale;
g) contribuie la perfectionarea pregatirii profesionale a membrilor sai in domeniul
proprietatii industriale;
h) elaboreaza, adopta si supravegheaza aplicarea Statutului Camerei si a Codului
deontologiei profesionale;
i) asigura respectarea de catre membrii sai a Codului deontologiei profesionale;
j) judeca abaterile de la normele de etica si deontologie profesionala a membrilor sai;
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k) asigura legatura cu OSIM si alte organisme nationale si internationale in domeniul
legislatiei privind proprietatea industriala;
l) colaboreaza cu organizatii profesionale similare din alte tari;
m) ia masuri impotriva exercitarii ilegale a profesiei de consilier in proprietate industriala;
n) monitorizeaza si certifica efectuarea practicii in proprietate industriala.
(2)
Atributiile Camerei privind atestarea dreptului la exercitarea profesiei de consilier in
proprietate industriala nu pot fi exercitate de nici o alta institutie sau asociatie profesionala.
Art. 6. Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala are autonomie institutionala
si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
Cap. III

Organizarea profesiei de consilier in proprietate industriala

§1. Primirea in profesie
Art. 7. Pot fi membri ai Camerei consilierii in proprietate industriala, persoanele care au
dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor art. 5, art. 6 sau art. 42 din Ordonanta nr. 66 din
17 August 2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
Dreptul de exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala si, corespunzator,
publicarea in BOPI o au consilierii care isi exercita profesia, fie cu libera practica intr-una din
formele prevazute in art. 19(1) si (2), fie ca salariat specializat in domeniul protectiei
proprietatii industriale prevazuta de art. 19(3) si art. 20 ale O.G. nr.66/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 8.
(1)
Pot primi titlul de membrii de onoare ai Camerei - personalitati recunoscute pentru
aportul deosebit adus in domeniul proprietӑţii industriale, care au avut o contributie
remarcabila la dezvoltarea profesiei si a prestigiului Camerei precum şi la susţinerea
obiectivelor acesteia.
Membrii de onoare pot fi consultati de catre Preşedinte sau de catre Consiliul de Conducere
in vederea stabilirii strategiilor de atingere a scopului Camerei, a promovarii modificӑrilor
legislative initiate de Camerӑ şi la luarea deciziilor majore de orientare ale acesteia.
Propunerea pentru acordarea titlului de membru de onoare poate fi facuta de cӑtre orice
membru şi se supune aprobarii Conferintei.
In situatia in care membrul de onoare nu este si membru al Camerei, titlul de membru de
onoare nu ii confera drept de vot si nici drept de practica.
(2)
Consilierul in proprietate industriala devine membru al Camerei in urmatoarele conditii:
- face o cerere scrisa in acest sens;
- face dovada, pe baza certificatului de atestare eliberat de OSIM ca este consilier in
proprietate industriala;
- face dovada ca are libera practica, pe baza documentelor care atesta ca isi
desfasoara activitatea in cabinet individual autorizat, cabinete individuale asociate pe baza
de contract sau intr-o societate comerciala sau societate civila profesionala, toate avand
unic obiect de activitate in domeniul proprietatii industriale prevazut la art.1 alin (2) din
Ordonanta de Guvern nr. 66/2000 cu modificarile si completarile ulterioare
sau
- face dovada ca este salariat specializat in domeniul protecţiei proprietaţii industriale in
cadrul unei unitaţi cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala sau in cadrul unei
societaţi comerciale, pe baza documentelor emise de angajator care atesta ca este incadrat
si nominalizat in statele de functii in limitele de competenta atribuite functiei respective.
- plateste taxa de inscriere.
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(3) Documentele care atesta ca activitatea profesionala se desfasoara intr-una din situatiile
prevazute la Art.20 si 21 din Ordonanta de Guvern nr.66/2000 cu modificarile si completarile
ulterioare, sunt urmatoarele :
A. Pentru consilierul cu libera practica prevazuta la Art.20 (1) sau (2) :
a)
autorizatia de exercitare a activitatii in domeniul propietatii industriale eliberata de
Camera pentru cabinete individuale si pentru pentru societatile civile profesionale ;
b)
Certificatul de inregistrare fiscala, eliberat de Administratia Financiara ;
c)
Actele constitutive ale societatii comerciale sau ale societatii civile profesionale, sau
actul de functionare in cabinet individual autorizat din care sa rezulte obiectul unic de
activitate conform Art. 1 (2) din Ordonanta nr. 66/2000 ;
d)
carnetul de munca din care sa rezulte ca este incadrat in functia de consilier in
proprietate industriala, pentru angajatii societatilor comerciale ;
B. Pentru consilierul salariat specializat, cu practica prevazuta la Art.20 (3) sau 21 (1) din
Ordonanta nr.66/2000 :
- carnetul de munca din care sa rezulte ca este incadrat fie in functia de consilier in
proprietate industriala, fie in aceasta functie cumulat cu alte functii compatibile cu functia de
consilier.

CAP.IV

Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

Art. 9. Profesia de consilier in proprietate industriala se exercita numai de catre membrii
Camerei, care sunt inscrisi in Tabloul consilierilor in proprietate industriala publicat lunar in
Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) de OSIM, pe baza listelor comunicate de
Camera.
Art. 10. Consilierii in proprietate industriala cu libera practica, membri ai Camerei, isi
desfasoara activitatea in cabinete individuale sau cabinete asociate de proprietate industriala
sau societati civile profesionale de propietate industriala sau in societati comerciale cu
raspundere limitata, toate formele de organizare avand ca unic obiect de activitate acordarea
de asistenta de specialitate in domeniul propietatii industriale si reprezentarea persoanelor
fizice si juridice romane sau straine in procedurile in fata OSIM in fata OMPI, in fata OHIM, in
fata OEB si a Oficiilor de proprietete Industriale din Statele Uniunii Europene sau a Spatiului
Economic European, in functie de calificarea profesionala si a includerii pe listele de
persoane autorizate, precum si fata de terti.
(1)
Consilierul in proprietate industriala poate sa se asigure pentru raspundere
profesionala.
(2)
Prin raspundere profesionala se inţelege acoperirea daunelor efective suferite de
client si stabilite de instanta de judecata rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea
prevederilor Ordonantei nr.66/2000, a statutului profesiei de consilier in proprietate industriala
si a codului deontologic al profesiei de consilier in proprietate industriala sau din neglijenta
sau incompetenta.
(3)
Consilierul in proprietate industriala poate sa se asigure pentru un risc asigurat in
valoare de minimum 10000 Euro anual.
(4)
Cabinetele individuale autorizate, cabinetele individuale asociate pe baza de contract,
societatile civile profesionale persoane juridice sau societatile comerciale avind ca unic
obiect activitatile in domeniul proprietatii industriale pot incheia o asigurare profesionala
globala a societatii respective.
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Art. 11. Consilierii in proprietate industriala salariati specializati in domeniul protectiei
proprietatii industriale, membri ai Camerei, care isi desfasoara activitatea in cadrul unei
unitati sau societati comerciale cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala sunt
incadrati si nominalizati in statele de functii in limitele de competenta atribuite functiei
respective. Acestia isi vor exercita profesiunea pentru drepturile de proprietate industriala
pentru care solicitant sau titular este unitatea angajatoare. Pe baza de contract de mandat cu
titlu executoriu in caz de neachitare a pretului stabilit si/sau comanda, precum si procura de
reprezentare, pot presta activitati specifice profesiei si pentru alte persoane cu respectarea
conditiilor prevazute de art.21 al.2 pct.a, b, si c din Ordonanta nr. 66/2000.
Art. 12. Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala este incompatibila cu:
a)
ocupatii care lezeaza demnitatea, bunele moravuri si independenta profesiei de
consilier in proprietate industriala;
b)
desfasurarea de activitati care genereaza concurenta neloiala;
c)
exercitarea nemijlocita de acte de comert
d)
calitatea de functionar public in cadrul OSIM, sau in organele jurisdictionale sau in
curti de arbitrare a disputelor intre parti din cadrul oricaror institutii publice precum si cu
calitatea de salariat sau colaborator al organelor de ordine publica in activitati ce implica
urmarirea dreptului de proprietate industriala sau cu calitatea de arbitru in curtea de arbitraj a
disputelor intre parti legate de probleme de proprietate industriala.

CAP.V

Drepturi şi Obligatii

§1. Drepturile Consilierului in proprietate industriala
Art. 13. In exercitarea profesiei, consilierul in proprietate industriala este protejat de
reglementarile legale in vigoare privind regimul de confidentialitate, beneficiind de imunitate
profesionala legala.
Consilierul in proprietate industriala atestat conform OG nr.66/2000, cu completarile si
modificarile ulterioare, inscris in Registrul National al Consilerilor in Proprietate Industriala are
dreptul sa exercite activitaţile specifice profesiei potrivit OG nr.66/2000, prezentului statut al
profesiei, codului deontologic şi Regulamentului Camerei Nationale a Consilierilor in
proprietate industriala.
Art. 14.
(1)
Asistarea si reprezentarea clientilor de catre consilierul in proprietate industriala se
face in conformitate cu mandatul acordat de client si in limitele mandatului.
(2)
In situatii exceptionale, in lipsa unor prevederi contrare, consilierul poate sa efectueze
orice act specific profesiei, pe care il considera necesar pentru promovarea drepturilor şi
intereselor legitime ale clientului.
Art. 15. Drepturile consilierului in proprietate industriala, in calitatea sa de membru al
Camerei sunt urmatoarele:
(1)
sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale Camerei sau in Comisiile de
specialitate ale Camerei; Dreptul de a alege si de a fii ales, precum si dreptul la exprimarea
votului in cadrul Conferintei Nationale, se exercita numai de membrii Camerei care au achitat
cotizatia catre Camera.
(2)
sa participe la activitatea Camerei cu studii, comunicari, referate, propuneri si sesizari
sau sub orice alta forma.
(3)
sa faca propuneri pentru completarea si modificarea a OG 66/2000, Statutului si a
Codului deontologiei profesionale.
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(4)
sa aprobe cheltuielile Camerei, inainte ca acestea sa fie facute, propunerea fiind
postata pe website-ul Camerei, lunar, atunci cand acestea sunt facute in interesul major al
membrilor aibă acces la bilantul contabil al Camerei, la procesele verbale ale Conferintelor ce
vor fi prezentate lunar pe website-ul Camerei si la documentele de control ale Comisiei de
Cenzori.
§2. Indatoririle consilierului in proprietate industriala
Art. 16.
(1)
Consilierul in proprietate industriala este obligat sa actioneze cu buna-credinta si
probitate profesionala si numai in limitele mandatului.
(2)
Consilierul in proprietate industriala este obligat sa respecte prevederile Statutului,
Codului deontologic al profesiei si ale Regulamentului de functionare al Camerei;
(3)
Consilierul in proprietate industriala este obligat sa respecte hotararile organelor de
conducere ale Camerei;
(4)
Consilierul in proprietate industriala este obligat sa actioneze pentru cresterea
prestigiului profesiei de consilier in proprietate industriala;
(5)
Consilierul in proprietate industriala nu trebuie sa intreprinda actiuni care prin natura
lor pot leza scopurile sau interesele sau prestigiul Camerei sau ai membrilor Camerei;
(6)
Consilierul in proprietate industriala este obligat sa plateasca cotizatia anuala in
cuantumul si termenele stabilite de Conferinta.
(7)
Consilierul in proprietate industriala, membru al Camerei este obligat sa participe la
Conferintele Camerei. In cazul in care, din motive justificate, un consilier nu va putea
participa la Conferinta anuala, acesta va putea acorda mandat de reprezentare unuia dintre
membrii ce vor fi prezenţi la aceasta adunare, conform modelului anexat. (Anexa 1)
(8)
Mandatul de reprezentare va fi depus in original la secretariatul Camerei inainte de
inceperea Conferintei.
(9)
In cazuri exceptionale se pot admite mandate in copie, daca:
9.1-mandatul semnat a fost trimis anterior prin fax sau e-mail, in timp util, la
Secretariatul Camerei,
9.2-mandantul face o solicitare scrisa, motivata, de admitere a mandatului in copie,
9.3-persoana imputernicita (mandatarul) va prezenta documentele doveditoare privind
indeplinirea cerintele de la punctele 9.1 si 9.2. . Mandatele in copie pot fi trimise la sediul
CNCPIR cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea conferintei.
(10) Numarul maxim de mandate pe care le poate primi un consilier este limitat la 5.
(11) Secretul profesional este de ordine publica. Consilierul este dator sa pastreze secretul
profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost incredintata. Obligatia de a pastra
secretul profesional, este absoluta si nelimitata in timp. Consilierul nu poate fi obligat in nici o
circumstanta si de catre nici o persoana sa divulge secretul profesional. Obligatia de a pastra
secretul profesional se intinde asupra tuturor activitatilor consilierului, ale asociatilor sai, ale
colaboratorilor precum si asupra persoanelor cu care consilierul conlucreaza in exercitarea
profesiei, precum si a salariatilor sai. Orice comunicare sau corespondenta profesionala intre
consilieri, intre consilier si client, intre consilier si organele profesiei, indiferent de forma in
care a fost facuta este confidentiala. Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie
abatere disciplinara grava. Constituie exceptie de la aceasta reglementare si implicit
exonereaza Consilierul de raspundere situatia in care furnizarea respectivelor informatii s-a
facut in urma solicitarii acestora (printr-un document oficial) de catre o autoritate care, prin
efectul legii este in drept de a solicita dezvaluirea (Inspectorate de Politie, Procuratura,
Instante de Judecata, etc).
(12) Consilierul in proprietate industriala va participa la cel putin o forma de pregatire
continua pe an, in tara sau in strainatate (cum ar fi dar nelimitat: curs, simpozion, seminar,
pregatire raspuns la chestionare, cursuri si tutoriale online).
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CAP.VI
Suspendarea si incetarea exercitarii profesiei de consilier in proprietate
industriala.
Art. 17. (1) Calitatea de membru al Camerei se suspenda in situatiile prevazute in
Ordonanta de Guvern nr.66/2000 la Art. 29 lit. a-c cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si in Instructiunile ei de aplicare.
(2) Reluarea exercitarii profesiei de consilier, in urma suspendarii conform art.29, lit a-c din
Ordonanta nr. 66/2000 se va face numai dupa achitarea cotizatiei pentru anul in curs.
Art. 18. Calitatea de membru al Camerei inceteaza in situatiile prevazute in Ordonanta de
Guvern nr.66/2000 la Art. 30 lit. a-e cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in
Instructiunile ei de aplicare.

Cap.VII

Organizarea si conducerea Camerei

Art. 19.
(1)
Organele de conducere ale Camerei sunt:
a. Conferinta
b. Consiliul de Conducere
c. Presedintele Camerei.
(2)
Persoanele alese in Consiliul de conducere si presedintele Camerei au mandat de
2 ani. Presedintele si Vicepresedintele Camerei nu pot exercita decat doua mandate
consecutive.
Presedintele Camerei este ales dintre consilierii cu bogata activitate curenta de reprezentare
a solicitantilor romani si straini, cu experienta in exercitarea profesiunii
si o foarte buna reputatie personala si profesionala pe plan intern si extern, avand totodata si
reale calitati manageriale
Presedintele si Vicepresedintele Camerei vor avea minimum 7 ani de practica si vor fi atestati
in cel putin trei domenii de proprietate industriala : brevete, marci si desene industriale ;
Membrii Consiliului de Conducere vor fi alesi dintre consilierii cu minimum 5 ani de practica in
cel putin trei domenii de proprietate industriala, vor fi alesi din societati comerciale sau
societati civile profesionale sau cabinete individuale diferite, cu derogarile aprobate de
Adunarea Generala.
Art. 20.
(1)
Conferinta este formata din totalitatea membrilor Camerei si are urmatoarele atributii:
a. adopta si modifica statutul Camerei precum si codul deontologic al profesiei;
b. adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei;
c. alege si revoca presedintele si vicepresedintele Camerei, prin vot secret;
d. alege si revoca membrii Consiliului de conducere al Camerei prin vot secret;
e. alege si revoca Presedintele Comisiei de disciplina, prin vot secret;
f. adopta si modifica regulamentul de functionare al Camerei ;
g. aproba bugetul de venituri si cheltuieli precum si bilantul Camerei si da descarcare
de gestionare a fondurilor Camerei;
h. aproba cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiei anuale ;
i. alege Comisia de cenzori formata din 3 persoane; niciuna dintre aceste persoane nu poate
fi membra a Consiliului de Conducere.
j. alege un grup de trei membri supleanti ai Comisiei de Disciplina, prin vot deschis
k. poate alege un presedinte de onoare dintre membrii Camerei,cu merite deosebite in
dezvoltarea si promovarea domeniului proprietatii industriale ; Presedintele de onoare nu are
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atributii de reprezentare si conducere; Activitatea presedintelui de onoare este aceea de
consultant al Camerei pentru realizarea scopului si activitatilor acesteia.
(2)

Conferinta se intruneste in sesiune ordinara o data pe an.

(3)
Convocarea Conferintei extraordinare se face la initiativa Presedintelui Camerei
sau a doua treimi din numarul membrilor Consiliului de Conducere al Camerei sau
a o treime din numarul membrilor Camerei.
(4)

Locul si data convocarii Conferintei se stabilesc de catre Consiliul de Conducere.

(5)
Convocarea Conferintei se face in scris, prin scrisori expediate prin posta, posta
electronica sau public, prin intermediul comunicarilor destinate consilierilor de proprietate
industriala din Romania si pe website-ul Camerei. Convocarea se face cu cel putin 30 zile
inainte de data la care urmeaza sa aiba loc si contine ordinea de zi a Conferintei. Materialele
dezbatute in Conferinta vor putea fi consultate la sediul Camerei cu 15 zile inaintea
desfasurarii acesteia sau pe site-ul Camerei avand acces restrictionat numai pentru membrii
Camerei.
(6)
Convocatorul Conferintei, in care urmeaza sa aiba loc alegerea unui membru al
Consiliului de Conducere, va specifica numele membrilor Consiliului de Conducere ce
se retrag sau s-au retras, precum si numarul de membri ai Consiliului de Conducere ce
urmeaza a fi alesi.
(7)
Publicul nu are acces la Conferinta. Conferinta poate permite accesul unor invitati
care nu participa la vot.
(8)
Conferinta este legal constituita cu participarea majoritaţii consilierilor (50% plus unu)
care au dreptul de a participa la conferinta. Conferinta alege un prezidiu din minim 3
persoane din care va face parte obligatoriu Presedintele.
(9)
In cazul in care numarul legal nu este intrunit, o noua Conferinta va putea avea loc in
aceeaşi zi cu Conferinţa pentru care nu s-a intrunit cvorumul, cu condiţia efectuarii convocӑrii
şi pentru aceastӑ noua (a doua) conferinţӑ cu cel puţin 30 de zile inainte şi cu precizarea
expresӑ a condiţiilor de votare in cadrul acesteia, respectiv votul majoritӑţii simple a
membrilor prezenţi.
(10) Conferinta convocata in conditiile alin.(9) este legal constituita iar hotararile vor fi
luate de catre membrii prezenti care au dreptul de a participa la Conferinta.
Art. 21. Intre Conferinte, activitatea curenta a Camerei este coordonata de Consiliul de
Conducere care informeaza lunar membrii Camerei, prin intermediul website-ului CNCPIR
(www.patent-chamber.ro), referitor la problemele aparute si la orice activitate efectuata iar
hotararile se vor lua cu majoritate de voturi.
Art. 22. Consiliul de Conducere al Camerei este format din (7-11) membri si este ales de
Conferinta, cu majoritate simpla de voturi.
Art. 23.
(1)
Membrii Consiliului de Conducere, in afara de Presedinte, Vicepresedinte, Secretar
General si Trezorier, sunt si Sefi ai Comisiilor de specialitate ale Camerei .
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(2)
In cazul in care presedintele este in indisponibilitate temporara de a-si exercita
atributiile, vicepresedintele preia atributiile sale pe aceasta perioada. Daca vicepresedintele
este si el indisponibil, inlocuitorul va fi, in ordine, Secretarul general sau cel mai varstnic
membru al consiliului.
Art. 24. Consiliul de Conducere al Camerei are urmatoarele atributii:
a)
adopta masuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern
nr.66/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, a Instructiunilor de aplicare a
acesteia si ale Statutului Camerei de catre toti membrii acesteia;
b) aduce la indeplinire hotararile Conferintei;
c) organizeaza controlul respectarii deontologiei profesionale;
d) verifica daca sunt indeplinite conditiile legale pentru exercitarea activitatii de consiliere in
proprietate industriala si elibereaza autorizatia de functionare pentru consilierii din cabinete
individuale, pentru societatile civile profesionale si pentru societatile comerciale;
e) verifica cererile si aproba inscrierea de membrii noi in Camera, daca cererile de inscriere
indeplinesc conditiile legale;
f) organizeaza activitati de perfectionare a pregatirii profesionale a consilierilor in
proprietate industriala, aproba Lista tutorilor pentru asistentii in proprietate industriala si
editeaza publicatii ale Camerei;
g) sesizeaza Comisia de disciplina cu privire la nerespectarea Statutului Camerei si a
Codului Deontolgic precum si a obligatiilor profesionale de catre consilierii in proprietate
industriala, fie din oficiu, fie la primirea solicitarilor din partea tertilor ;
h) suspenda exercitarea profesiei (inclusiv a drepturilor stipulate la Art. 15) pentru neplata
cotizatiei anuale, si a contributiilor prevazute de Statut.
i) stabileste si prezinta Conferintei nivelul onorariilor minimale care urmeaza a fi percepute
pentru serviciile prestate de consilierii in proprietate industriala.
j) solutioneaza contestatiile si reclamatiile privind onorariile minimale;
k) propune aprobarii Conferintei nivelul taxei de inscriere in Camera si a cotizatiei anuale;
l) accepta donatiile si legatele facute Camerei;
m) analizeaza acordarea de burse, premii si alte ajutoare necesare, membrilor Camerei ;
n) intocmeste proiectul de buget si administreaza patrimoniul Camerei;
o) prezinta anual Conferintei, spre aprobare, Raportul sau de activitate si de gestiune ;
p) analizeaza si decide asupra recuzarii membrilor supleanti in Comisiei de disciplina, atunci
cand este cazul ;
Art. 25.
(1)
Consiliul de Conducere se intruneste in sedinte lunare in ultima zi lucratoare a fiecarei
luni.
(2)
Modificarea datei desfasurarii sedintei Consiliului de Conducere se anunta membrilor
sai cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita prin Statut, de catre secretar.
Art. 26. Consiliul de Conducere este statutar intrunit in prezenta a cel putin 2/3 din numarul
membrilor si ia hotarari valabile cu majoritate de voturi din numarul membrilor sai. In caz de
paritate, votul presedintelui, sau al inlocuitorului acestuia, este hotarator.
Art. 27. Presedintele Camerei este ales de Conferinta si este membru de drept al Consiliului
de Conducere.
Art. 28. Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:
a)
reprezinta Camera in relatiile cu OSIM, precum si cu persoane fizice si juridice din
tara si din strainatate, conform mandatului incredintat de Consiliul de Conducere, respectiv
Conferinta, dupa caz cu informarea membrilor Camerei;
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b)
incheie conventii si contracte in numele Camerei, cu aprobarea Consiliului de
conducere;
c)
este Presedintele Consiliului de Conducere al Camerei;
d)
convoaca si conduce sedintele Consiliului de Conducere;
e)
ordoneaza cheltuielile Camerei, dupa dezbaterea si aprobarea Consiliului de
conducere, respectiv Conferintei, dupa caz cu informarea membrilor inainte de efectuarea
cheltuielilor majore;
f)
semneaza adeverintele de atestare a efectuarii practicii in proprietate industriala,
avizate in prealabil de comisia abilitata;
g)
alte atributii stabilite de Conferinta.
Art. 29. In cadrul Camerei functioneaza urmatoarele comisii:
- Comisia pentru probleme legislative ;
- Comisia de disciplina (include Comisia privind supravegherea exercitarii fara drept a
profesiei de consilier in proprietate industriala) ;
- Comisia de admitere;
- Comisia de cenzori ;
- Comisia pentru probleme profesionale (include Comisia de monitorizare a efectuarii practicii
de catre asistenti in PI);
- Comisia pentru relatii interne si internationale ;
- Comisia de monitorizare a activitatii consilierilor in proprietate industriala si de gestionare a
Tabloului consilierilor ;
Art. 30.
(1)
Fiecare comisie de specialitate este alcatuita din 3 membri. Membrii comisiilor de
specialitate sunt alesi in cadrul Conferinţei, cu majoritate simpla de voturi. Membrii comisiilor
de specialitate pot fi aleşi pentru un numar de maxim 5 mandate consecutive in cadrul
aceleiaşi comisii.
(2)

Seful comisiei este membru de drept al respectivei comisii.

(3)
Seful fiecӑrei comisii de specialitate, poate desemna, cu acordul membrului propus,
un supleant din cadrul comisiei sale care va putea sӑ il substituie in cadrul şedinţelor de
consiliu atunci cȃnd prezenţa sa nu este posibilӑ. Membrul comisiei de specialitate supleant
va fi votat in cadrul Adunӑrii Generale.

Art. 31. Hotararile comisiilor se iau cu majoritate simpla de voturi, cu exceptia hotararilor
Comisiei de Disciplina, care se iau cu cel putin 4 voturi in favoarea unei solutii.
Art. 32.
(1)
Comisia de Disciplina este formata din 7 membri (inclusiv presedintele comisiei).
(2)
Nici unul dintre membrii Comisiei de disciplina nu poate fi membru al Consiliului de
conducere al Camerei. Din randul celor 5 membri ai Comisiei de disciplina se alege un
secretar.
Pe langa presedintele comisiei de disciplina care este un consilier cu libera practica,
cel putin inca alti 3 membri ai comisiei sunt consilieri cu libera practica . Membrii Comisiei de
disciplina sunt alesi dintre consilierii in proprietate industriala cu minim 5 ani vechime.
(3)
Comisia de disciplina primeste sesizari scrise cu privire la incalcari ale Codului
deontologiei profesionale si ale obligatiilor profesionale.
Sesizarile anonime sau sub semnatura fictiva nu se iau in considerare.
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(4)
Comisia de disciplina analizeaza continutul sesizarii si stabileste daca obiectul
acesteia intra in competenta de judecata a Comisiei.
(5)
In cazul in care, Comisia de disciplina stabileste ca obiectul sesizarii nu se incadreaza
in competentele sale stabilite prin Ordonanta de Guvern nr.66/2000 cu modificarile si
completarile ulterioare si prezentul Statut, comunica acest lucru reclamantului in termen de
45 de zile de la data inregistrarii sesizarii in Registrul comisiei. Comunicarea va contine si
motivul declinarii competentei.
(6)
In cazul in care fapta sesizata este de competenta Comisiei de disciplina, se dispune
anchetarea abaterii indicate in sesizare ;
(7)

anchetarea abaterii se face cu celeritate ;

(8)
Dupa efectuarea cercetarilor, Comisia se intruneste pentru judecarea si solutionarea
sesizarii ;
(9)
Comisia citeaza partile, notificand locul, data si ora, cu cel putin 15 zile inainte de
desfasurarea sedintei.
(10) Comisia de disciplina comunica in scris partilor hotararea luata, in termen de 15 zile
de la data luarii hotararii. In acelasi timp, hotararea Comisiei este comunicata si Consiliului
de Conducere a Camerei.
(11) Comisia de disciplina se ocupa inclusiv de supravegherea exercitarii fara drept a
profesiei de consilier in proprietate industriala prin identificarea si luarea masurilor legale
impotriva persoanelor care desfasoara, fara drept
activitati in domeniul proprietatii
industriale.
Art. 33.
(1)
Sanctiunile disciplinare care se aplica consilierului in proprietate industriala sunt:
a) mustrare;
b) avertisment ;
c) interdictia exercitarii dreptului de a profesa pe o perioada de 3-12 luni ;
d) interdictia definitiva a exercitarii dreptului de a profesa ;
e) suspendarea dreptul de a alege si de a fi ales pe perioada unei legislaturi in cazul in care
consilierul in proprietate industriala, membru al Camerei, nu participa la doua Conferinte
consecutive.
(2)
Sanctiunile prevazute la art.33, alin1, lit.a, b, c si d vor fi stabilite de catre Comisia de
disciplina.
Art. 34.
(1)
Impotriva hotararii Comisiei de disciplina prin care s-a aplicat o sanctiune prevazuta la
art.33, lit.c) si d) din prezentul Statut, se poate formula plangere la Instanta judecatoreasca
competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii. Competenta de
judecata apartine Instantei de contencios administrativ. Procedura prealabila nu este
obligatorie.
(2)
Presedintele Camerei comunica la OSIM hotararile Comisiei de disciplina a Camerei
impotriva carora nu s-a formulat plangere la Instanta judecatoreasca in termenul prevazut la
alineatul precedent, imediat dupa scurgerea acestui termen.
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(3)
Presedintele Camerei comunica la OSIM hotararile Instantelor judecatoresti ramase
definitive si irevocabile prin care s-au aplicat sanctiuni membrilor Camerei pentru a fi
mentionate in Registrul National al Consilierilor in Proprietate Industriala si publicate in BOPI.
Art. 35.
(1)
Nici unul din membrii comisiei de cenzori nu poate fi membru al consiliului de
conducere al camerei.
(2)
Comisia de cenzori are sarcina sa verifice modul de realizare a bugetului de venituri si
cheltuieli precum si intocmirea bilantului contabil anual si sa informeze periodic Comitetul
Director cu privire la rezultatele acestei verificari. Activitatea sa este consemnata prin
procese verbale in Registrul Unic de Control si prin Raportul Comisiei prezentat in fata
Conferintei.
Art. 36. Comisia de admitere in Camera raspunde de indeplinirea tuturor conditiilor prevazute
de OG nr. 66/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, de Normele de aplicare a
acestei ordonante si de prezentul Statut pentru ca un consilier sa devina membru al
Camerei..
Art. 37. Comisia pentru probleme profesionale raspunde de legatura cu OSIM pentru
aplicarea legislatiei specifice in domeniu si de pregatirea si perfectionarea profesionala a
membrilor Camerei precum si de monitorizarea modului de efectuare a practicii in
proprietate industriala si raspunde de redactarea normelor de desfasurare a practicii,
organizeaza, monitorizeaza si controleaza prin sondaj modul de desfasurare a acesteia.
Art. 38. Comisia pentru probleme legislative are urmatoarele atributii :
(1)
raspunde de perfectionarea legislatiei nationale in domeniul proprietatii
intelectuale precum si a legislatiei privind exercitarea profesiei de consilier in proprietate
industriala si de armonizarea acesteia cu legislatia internationala ;
(2)
aplicarea corecta a legislatiei specifice de catre membrii Consiliului de
conducere si de catre membrii Camerei ;
(3)
asigura aplicarea legislatiei regionale sau internationale de catre membrii
Camerei (consilieri europeni de brevete sau consilieri de marca comunitara, si altele ce vor fi
reglementate ulterior) ;
(4)
aplicarea normelor legale in vigoare in organizarea si desfasurarea examenului
de atestare si modificarea acestor norme in functie de modificarea legislatiei specifice ;
Art. 39. Comisia pentru relatii interne si internationale raspunde de stabilirea si mentinerea
legaturilor cu organisme nationale si internationale a caror activitate si interese se incadreaza
in sfera proprietatii intelectuale.
Art. 40. Comisia de monitorizare a activitatii consilierilor in proprietate industriala si
gestionare a tabloului national al consilierilor raspunde de desfasurarea in mod legal,
potrivit prevederilor normelor in vigoare, a activitatii membrilor Camerei si intocmeste si
comunica lunar la OSIM lista cu modificarile intervenite in Tabloul national al consilierilor in
proprietate industriala, membrii ai Camerei cu drept de exercitare a profesiei si lista agentiilor
de proprietate industriala care indeplinesc prevederile legale de functionare, in care acestia
isi desfasoara activitatea.
Publicarea in BOPI a datelor de identificare pentru consilierii in proprietate industriala cu
drept de exercitare a profesiei este conditionata de plata- cel putin trimestrial- a cotizatiei
catre Camera.
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Art. 41. Presedintele Camerei, membrii Consiliului de Conducere si ai comisiilor Camerei isi
desfasoara activitatea fara a fi retribuiti.
Art. 42. Membrilor Consiliului de Conducere al Camerei care nu au domiciliul in Bucuresti li
se vor deconta cheltuielile de transport in vederea participarii la Sedintele de Consiliu pe
baza prezentarii documentelor justificative.
Art. 43. Camera are dreptul de a-si angaja personal pentru desfasurarea in bune conditii a
activitatii Camerei.
CAP.VIII

Dispozitii tranzitorii

Art. 44. Persoanele fizice care au dobandit calitatea de consilier in proprietate industriala
precum si societatile comerciale cu obiect unic de activitate in domeniul proprietatii
industriale existente anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de Guvern nr. 66/2000 sunt
considerate de drept membre ale Camerei, sub rezerva depunerii documentelor mentionate
la Art.7 alin.(2) din prezentul Statut care atesta ca isi desfasoara activitatea in conditiile art.19
si art.20 din Ordonanta de Guvern nr. 66/2000 in termen de 60 de zile de la data intrarii in
vigoare a Ordonanţei de Guvern nr.66/2000.
Art. 45.
(1)
Consiliul de Conducere a Camerei va interprinde toate demersurile necesare pentru
aplicarea Ordonantei de Guvern nr, 66/2000 si a Instructiunilor de aplicare a acesteia,
precum si ale prezentului Statut si va solicita autoritatilor in drept includera in clasificarea
activitatilor din economia nationala a activitatii de protectie a proprietatii industriale, in
termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a OG nr.66, modificata si completata (de la
publicarea acesteia in Monitorul Oficial).
(2)
Comisia pentru probleme legislative, aleasa de Conferinta, va elabora noul
Regulament de functionare a Camerei.
Art. 46 Propunerile de modificare ale Statutului vor fi votate de catre membrii Camerei, in
cadrul Conferintei si vor reprezenta suportul pentru modificarea Ordonantei nr. 66/2000.
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