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La 20 iunie 2006 organul directiv al Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuala a aprobat
candidaturile propuse de Directorul General dr. Kamil Idris pentru functiile de conducere a OMPI.
Decizia referitoare la numirile in functie va fi in vigoare de la 1 decembrie 2006 pana la 30 noiembrie
2009.
Consiliul Coordonator, care consta din 82 membri, a exprimat prin consens deplina sustinere si
incredere noii echipe administrative. In componenta ei intra urmatorii directori adjuncti:

Phillippe Petit (Franta) – este reales, va continua sa dirijeze Sectorul administrativ. Activeaza in
cadrul OMPI din decembrie 2001, anterior facandu-si serviciul la Ministerul Afacerilor Externe a
Frantei.
Francis Gurry (Australia) - este reales, va continua sa dirijeze Sectorul PCT si brevetelor, Centrul
pentru arbitraj si mediere, Sectorul problemelor globale ale PI. Pana a veni la OMPI in 1985, a activat
in calitate de profesor de drept la Universitatea din Melburn.
Narendra Kumar Sabharwal (India) – si-a inceput activitatea la OMPI dupa o cariera in serviciul
administrativ al Indiei (din 1965). In calitate de director – adjunct va conduce Sectorul dezvoltarii
economice.
Michael Keplinger (SUA) – este transferat la OMPI din Oficiul SUA pentru brevete si marci (USPTO). Va
fi conducatorul Sectorului pentru drepturile de autor si drepturi conexe.
Comitetul a aprobat numirea in functie si a consilierilor Directorului General:

Ernesto Rubio (Uruguay) – este reales, activeaza in cadrul OMPI din 1983. Va continua sa dirijeze
Sectorul pentru marci, desene industriale si indicatii geografice.
Geoffrey Onyeama (Nigeria) - activeaza in cadrul OMPI din 1985. Va dirija Biroul pentru relatii
externe si relatii cu industria.
Binving Wang (China) - activeaza in cadrul OMPI din 1992. Va conduce Biroul serviciilor
administrative auxiliare si va fi responsabila pentru problemele de securitate si cele referitoare la
Adunarea Generala.
Directorul General si Comitetul Coordonator au remarcat inaltele merite ale dnei Rita Hayes (SUA) si
dlui Geoffrey Yu (Singapore), care si-au declinat imputernicirile.
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