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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele  
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale  

şi regimul de utilizare a acestora 
 
 

In conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată cu adresa nr.31 din 3 feb.1998 pentru 
dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege. 

In cadrul şedinţei din data de 11 februarie 1998 comisia a examinat 
proiectul de lege supus dezbaterii şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile 
constituţionale. 

In situaţia de mai sus comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege supus dezbaterii, aviz pe care îl înaintează Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 
care este sesizată pe fond. 

De asemenea, vă transmitem şi amendamentele respinse de comisie în 
Anexa nr.1. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României proiectul de lege are un 
caracter de lege ordinară. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
                         Dan Ioan Popescu                                   Ioan Bivolaru 
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AMENDAMENTE  RESPINSE 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele  

în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora 
      

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivaţie  

1. Art.25 - Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual 
potrivit normelor metodologice 
elaborate de Ministerul Finanţelor şi se 
aprobă de directorul general al Oficiului 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu 
avizul Ministerului Finanţelor. 

 

Art.25 - Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci se aprobă de de 
Ministerul Finanţelor la propunerea 
directă a Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci. 

        OSIM este o parte 
componentă a bugetului de stat. 
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                                          Dan Ioan Popescu                                                                     Ioan Bivolaru 
 

 


