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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.169/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi 

indicaţiile geografice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.169/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, trimis cu adresa nr. P.L.x. 

53 din 13 februarie 2023 şi înregistrată cu nr. 4c-24/16 din 13 februarie 2023. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 

inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 20 februarie 2023. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea ȋn legislaţia naţională 

prevederile art.30 alin.(2) şi art.45 alin.(1) ale Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu 

privire la mărci (reformare). Proiectul vizează crearea cadrului legal pentru desfăşurarea unei 

proceduri administrative cu caracter special de soluţionare a cererilor privind anularea 

înregistrării mărcilor şi a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă, cu 

respectarea principiilor contradictorialităţii şi dreptului la apărare. Actul normativ transpune în 

legislaţia naţională legislaţia europeană şi simplifică modalităţile prin care se poate modifica 

posesia mărcii şi stabileşte procedura de soluţionare a unor astfel de cereri în cadrul Oficiului de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 

și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1343/07.12.2022.  



 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către Biroul 

Permanent.                          
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