
LEGE nr. 204 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor
naturale protejate

(la data 01-nov-2017 actul a fost promulgata de Decretul 959/2017 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea managementului ariilor naturale protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 8
decembrie 2016, cu următoarea completare:
- După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:
"- Art. III
(1)Drepturile patrimoniale aferente rezultatelor sau drepturilor legate de acestea, drepturile de autor şi/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute din executarea sau ca urmare a executării contractelor şi
care prin efectul contractelor încheiate între beneficiarii proiectelor finanţate din axa 4 «Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecţia naturii» din cadrul Programului operaţional sectorial «Mediu» şi Autoritatea
de management pentru Programul operaţional sectorial «Mediu» care aparţin Autorităţii de management, trec în
proprietatea Ministerului Mediului.
(2)Beneficiarii de la alin. (1) pot utiliza gratuit rezultatele sau drepturile prevăzute numai în scopuri necomerciale şi
doar cu acordul scris, prealabil, al Ministerului Mediului.
(3)În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va
încheia protocolul de predare-primire între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial «Mediu», şi Ministerul Mediului, pentru
drepturile prevăzute la alin. (1)."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 863 din data de 1 noiembrie 2017

Legea 204/2017 - forma sintetica pentru data 2018-02-11

pag. 1 2/11/2018 : mihaela.beu@mabeco.ro


