
Uniunea Naţională a Barourilor din România
Baroul Bucureşti

Rădescu Dumitru             Cabinet de Avocat
   
Operator de date cu caracter personal nr. 3169                                           Ioana/PETRESCU/Notificare PR CD 25.01.2016

Către,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR
Adresa: Bucureşti, Sector 5, Str. Izvor, nr. 2-4

- În atenţia Excelenţei Sale, Domnului ZGONEA VALERIU-ŞTEFAN - 
PREŞEDINTE al CAMEREI DEPUTAŢILOR -

Distinse Domn,

 MĂRCULEŢ-PETRESCU  ANCA-GEORGIANA-CRISTINA,  MĂRCULEŢ-

PETRESCU  SMARANDA  ANA-MARIA  şi MĂRCULEŢ-PETRESCU  GEORGE-

HONORIUS,  prin  intermediul  avocatului RĂDESCU  DUMITRU,  cu  împuternicirea  

avocaţială seria  B  nr.  2072121/26.01.2016, vă  informează  că,  potrivit  Certificatului  de  

moştenitor nr. 3/27.03.2014 şi al Certificatului de moştenitor suplimentar nr. 11/03.04.2014, 

sunt moştenitorii  legali  ai  arhitectei MĂRCULEŢ-PETRESCU  MIRA-ANCA-

VICTORIA, şi prin urmare, succesorii drepturilor rezultând din:

1. Certificatele  de  înregistrare a  mărcii nr. 127465/11.06.2013,  nr. 

127466/11.06.2013, nr. 127467/11.06.2013 nr. 127469/11.06.2013, nr. 127470/11.06.2013, 

nr. 127468/11.06.2013 şi nr. 127464/11.06.2013.

Potrivit  art. 36 alin. 1  din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 

 „Înregistrarea  mărcii  conferă  titularului  său  un  drept  exclusiv  asupra  mărcii”.  Orice 

utilizare  a  celor  7 (şapte)  mărci  fără  acordul  titularului constituie  o  încălcare a  legii 

menţionate supra. şi atrage obligaţia de despăgubire în sarcina celor care le folosesc. 

2. Brevetul de invenţie nr. 120282/30.07.2008  emis de către OFICIUL DE STAT 

PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI şi Brevetul European de invenţii nr. 2027345/18.08.2010 

eliberat de BIROUL EUROPEAN PENTRU BREVETE.

Potrivit art.  1  din Legea  nr.  64/1991 “Drepturile  asupra  unei  invenţii  sunt  

recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin  acordarea unui brevet de invenţie de  

către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute de lege.
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(2)  Sunt,  de  asemenea,  recunoscute  şi  apărate drepturile  decurgând din  brevetul  

european, conform legii.”

Iar potrivit  art.  31  alin.  1 “Brevetul  de  invenţie  conferă  titularului  său  un  drept  

exclusiv  de exploatare a invenţiei pe întreaga sa durată”.  Orice act  modificator  efectuat 

asupra Edificiului Complex este interzis fără consimţământul titularului.

3.  Certificatul de înregistrare a desenului/modelului nr. 020439/29.11.2013.

Potrivit dispoziţiilor  art.  30  din  Legea  129/1992  privind  protecţia  desenelor  şi 

modelelor “Pe  întreaga  durată  de  valabilitate  a  înregistrării  desenelor  sau  modelelor,  

titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte  

care nu dispune de consimţământul său.” 

4.  Drepturile de autor în legătură cu Proiectul complex al Casei Republicii, aşa cum 

rezultă din  adresa nr. 1834/17.08.2001 eliberată de  Guvernul României - Oficiul Român 

Pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Potrivit  art.  12  din  Legea nr.  8/1996  privind drepturile  de  autor  şi  drepturile 

conexe “Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi  

când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii”.

Parlamentul  României  -  Camera Deputaţilor utilizează  fără drept în  materiale 

publicitare  elementele figurative ale certificatelor de marcă deţinute de succesorii arhitectei 

MĂRCULEŢ-PETRESCU  MIRA-ANCA-VICTORIA.  Mai  mult  de  atât,  permite 

comercializarea în  magazinul  situat  în  incinta  Palatului  Parlamentului  a  produselor 

contrafăcute ce  conţin  aceleaşi  elemente  figurative  protejate de  certificatele  de  marcă, 

revenindu-i un procent considerabil din vânzarea acestora.

Potrivit  art.  36 alin.  2 din Legea 84/1998  “Titularul mărcii  poate cere instanţei  

judecătoreşti  competente să interzică terţilor să folosească,  în activitatea lor comercială,  

fără consimţământul său:

    a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a  

fost înregistrată;

    b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din  

cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există  

un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;

    c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de  

cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în  

România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al  

mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.
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    (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special,  

următoarele acte:

    a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;

    b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz,  

oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

    c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv  

sau economic,  precum şi acordarea oricărei alte destinaţii  vamale,  aşa cum acestea sunt  

definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;

    d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.”
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Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să ne contactaţi până pe data de  15 

februarie  2016, ora  16:00 la  sediul  profesional al  Cabinetului  de avocat  „RĂDESCU 

DUMITRU” situat în Bucureşti, Sector 3, Str. Labirint, nr. 119A, telefon: 021.327.27.50, 

0744.670.717;  fax:  021.327.27.51;  e-mail:  office@radescu.ro, în  vederea  încheierii  unui 

contract de licenţiere/cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală/industrială.

În caz contrar, vă aducem la cunoştinţă ca vom fi nevoiţi să promovăm  acţiune la  

instanţa de judecată competentă, în vederea obligării dumneavoastră la plata despăgubirilor  

cuvenite pentru ultimii 3 (trei) ani precum şi pentru viitor.

Anexăm: 

1. Împuternicirea avocaţială seria B nr. 2072121/26.01.2016, în copie – 1 filă;

2. Copia certificatului de moştenitor nr. 3/27.02.2014, eliberat de Biroul Individual 

Notarial Ursu Ana-Luisa, cu sediul în Bucureşti, sector 2  – 2 file, faţă/verso;

3. Copia certificatului  de  moştenitor  suplimentar nr.  11/03.04.2014,  eliberat  de 

Biroul Individual Notarial Eftimescu Mihai Marian, cu sediul în Bucureşti, Sector 3  – 2  

file, faţă/verso;

4. Extras de pe portalul osim.ro – 1 filă;

5. Copia Certificatului  de înregistrare a mărcii  nr. 127465/11.06.2013  –  2 file,  

faţă/verso;

6. Copia Certificatului  de înregistrare a mărcii  nr. 127466/11.06.2013  –  2 file,  

faţă/verso;

7. Copia Certificatului  de înregistrare a mărcii  nr. 127467/11.06.2013 –  2 file,  

faţă/verso;

8. Copia Certificatului  de înregistrare a mărcii  nr. 127469/11.06.2013  –  2 file,  

faţă/verso;

9. Copia Certificatului  de înregistrare a mărcii  nr. 127470/11.06.2013  –  2 file,  

faţă/verso;

10. Copia Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 127468/11.06.2013  –  2 file,  

faţă/verso;

11. Copia Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 127464/11.06.2013  –  2 file,  

faţă/verso;

12. Copia adresei nr. 1046041/17.07.2008, prin care OFICIUL DE STAT PENTRU 

INVENŢII ŞI MĂRCI a transmis  titularului  MĂRCULEŢ-PETRESCU MIRA-ANCA-

VICTORIA Brevetul de invenţie nr. 120282/30.07.2008 – 1 filă;
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13. Extras de pe portalul  osim.ro - secţiunea brevete de invenţie, ce evidenţiază data 

publicării menţiunii acordării brevetului pentru Edificiu Complex – 1 filă;

14. Copia  Brevetului de invenţie nr. 120282/30.07.2008  emis de către OFICIUL 

DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI – 1 filă;

15. Copia Brevetului European de invenţii nr. 2027345/18.08.2010 – 1 filă;

16. Copia Ceritificatul de înregistrare a desenului/modelului nr. 020439/29.11.2013 

– 4 file;

17. Copia  adresei nr.  1834/17.08.2001 eliberată  de  Guvernul României  -  Oficiul 

Român Pentru Drepturile de Autor (ORDA) – 2 file.

Primiţi întreaga mea consideraţie profesională! 

MĂRCULEŢ-PETRESCU ANCA-GEORGIANA-CRISTINA, 
MĂRCULEŢ-PETRESCU SMARANDA ANA-MARIA şi 

MĂRCULEŢ-PETRESCU GEORGE-HONORIUS
prin intermediul avocatului RĂDESCU DUMITRU

(cu împuternicirea avocaţială seria B nr. 2072121/26.01.2016)

x…………x

5

Lum
ea

Ju
sti

tie
i.r

o


