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AL 
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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 
privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora, transmis Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu adresa nr. Pl-x 482 din 8 octombrie 2014, înregistrată sub nr. 4c-3/321, din 
10 octombrie 2014, respectiv nr. 4c-2/539 din 14 octombrie 2014, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.                

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

       PREŞEDINTE, 
 

 
IULIAN IANCU 

 
VIOREL ŞTEFAN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Nr. 4c-3/321 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 
Nr. 4c-2/539 

                      
                      

                                                                       Bucureşti, 25.11.2014                     
                                                                         Nr. Pl-x 482/2014 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra  

proiectului de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind 
taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora 

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

completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 
privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, trimis cu adresa nr. Pl-x 482 
din 8 octombrie 2014, înregistrată sub nr. 4c-3/321 din 10 octombrie 2014, respectiv nr. 4c-2/539 din 14 octombrie 2014. 
     Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este             
Cameră decizională. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat proiectul de lege în şedinţa din 1 octombrie 2014. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 919 din 21 august 2014, a avizat favorabil proiectul de lege, fără observaţii şi propuneri. 
    Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a  avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului             
nr. 4c-11/1041 din 14 octombrie 2014, în forma adoptată de Senat.  

   Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 
41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4 stabileşte actualizarea taxelor în lei datorate de persoanele fizice şi juridice 



3 

române pentru procedurile legale de protecţie a obiectivelor de proprietate industrială, la nivelul cursului valutar al BNR, 
actualizare care va opera începând cu anul 2017. 
 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate în 19 noiembrie 2014. 
Comisia pentru industrii şi servicii a examinat raportul preliminar transmis de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în 
şedinţa din 25 noiembrie 2014.  Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii au participat la 
dezbateri 20 de deputaţi, iar din numărul total de  34 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au participat la 
dezbateri 32 deputaţi. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea Oficiului de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci, domnul Alexandru Ioan Andrei, director general, doamna Bucura Ionescu, director şi doamna 
Constanţa Moraru, şef serviciu juridic. 
          În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii celor două Comisii au hotărât, în unanimitate, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora, cu un amendament admis redat în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

           
                                                                                                                                                                    

 
          PREŞEDINTE                                                             PREŞEDINTE   
                                                                                                                                                                  

                         Iulian IANCU                                                                        Viorel ŞTEFAN                
                                                                                     

                                                                   
          SECRETAR                                                                   SECRETAR  

                                                                                                                                            
                  Bogdan Radu ŢÎMPĂU                                                  Mihai-Aurel DONŢU 

 
 

 
 
 
   

                 ANEXĂ 
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AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
 

Amendamente admise 
 

Motivare 
 

1.  

Titlul Legii 
 Lege pentru suspendarea aplicării 

dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1998 privind taxele în domeniul 

protecţiei proprietăţii industriale şi regimul 
de utilizare a acestora 

 

Nemodificat.  

2.  

Articol unic. Aplicarea dispoziţiilor articolului 4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în 
domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul 
de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, 
cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 
1 ianuarie 2017. 

 

Articol unic. Aplicarea dispoziţiilor articolului 
4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 
privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 
2006, cu modificările ulterioare, se suspendă 
până la data de 31 decembrie 2016. 
 

 

Se propune suspendarea 
aplicării art.4 din OG 
nr.41/1998 până la  31 
decembrie 2016. 

          
   PREŞEDINTE                                                                                                       PREŞEDINTE   
                                                                                                                                                                  

                   Iulian IANCU                                                                                                                       Viorel ŞTEFAN                
                                                                                                                                                

    SECRETAR                                                                                                            SECRETAR  
                                                                                                                                            
                  Bogdan Radu ŢÎMPĂU                                                                                  Mihai-Aurel DONŢU 
 
Consilieri parlamentari,                                                                                                                           Şef Serviciu, Giorgiana Ene 
Maria Cristina Bălănescu                                                                                                                        Consilier parlamentar, Ioana Popescu 
Cristina Donea      
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