Comisia de Reexaminare Invenţii (CR
RI)
BUCURE
EŞTI
Dosar Nrr. CRI 4/2019

Strada Ionn Ghica Nrr.5, Sector 3
Cod 0300444 ROMÂN
NIA

Către : V
VISALOM GHEORGH
G
HE
Aleea Arg
gedava, nrr.68, ap.8,
sector 2, Bucureşti, cod 02294
43
Vă
ă înştiinţăm
m că în datta de 19.09
9.2019, orra 9,30, sunteţi invitaat la sediu
ul OSIM, un
nde,
în conforrmitate cu art.50 din Legea n
nr.64/1991
1 rep. privind breveetele de in
nvenţie, se
e va
întruni CR
RI în vede
erea soluţionării con
ntestaţia în
nregistrată
ă şi remisăă la OSIM de Tribun
nalul
Bucureştii-Secţia a IV a Civilă
C
dossar 46358
8/3/2017 din 08.122.2017, formulată
f
de
dumneav
voastră, pe
entru Hotă
ărârea nr.6
648 din 29.11.1985 de
d respingeere a CBI nr.114844
4 din
28.07.198
83 cu titlul „METOD
DĂ ŞI SIST
TEM PEN
NTRU RAC
CORDARE
EA RECEP
PTORILOR
R ŞI
ECHIPAM
MENTELO
OR ELECTR
RICE LA I NSTALAŢ
ŢIA DE PROTECŢIE””,
Po
otrivit art.15
57 lit.i) No
oul Cod P roc. Civ., prin înmâ
ânarea citaaţiei, sub semnătură
ă de
primire, p
personal sa
au prin rep
prezentant legal sau convenţion
nal, pentruu un termen de judeccată,
cel citat e
este prezum
mat că are
e în cunoşttinţă şi term
menele de judecată ulterioare aceluia pe
entru
care citaţia i-a fost înmânată.
î
ezentarea / Reprez
zentarea p
părţilor în faţa CRI se poatee face: pe
ersonal, prin
Pre
mandatar autoriza
at sau prrin avocatt. La cere
ere, judec
carea în llipsă la te
ermenul fixat,
f
procedura
a de citare
e fiind legal îndeplinittă, CRI poa
ate soluţion
na cazul înn absenţa părţii, pe baza
b
documentelor din do
osar.
Evventuale altte acte se vor depun
ne la dosar în termenele legale şi într-un număr
n
de copii
c
corespunzător părţilor în litigiu
u.
Raportor,
R
A
Adrian Nicu
ulescu

