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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 21.11.2005
Nr.23/209/2005

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele în

domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de utilizare a acestora, trimis cu adresa nr. P.L.X 521 din 14.11.2005.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu
nr.1380/10.10.2005.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora în sensul de a actualiza terminologia în
raport cu prevederile procedurale care au rezultat în urma procesului de armonizare a legislaţiei interne cu legislaţia
europeană, în domeniul proprietăţii industriale, unificării sistemului de taxe, prin preluarea în două anexe suplimentare a
taxelor aplicate pentru modelele de utilitate şi pentru brevetele de soi, alinierea la actuala politică financiară şi
introducerea obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru al Convenţiei Brevetului European, începând cu data aderării
la Uniunea Europeană.

Astfel se introduce taxa în moneda euro pentru persoane fizice şi juridice străine, se face trecerea la valoarea
actuală a leului şi transformarea echivalentului dolari-euro pentru persoane fizice şi juridice române şi se fac reduceri de
taxe care urmăresc încurajarea IMM-urilor.

Modificările si completările propuse de comisie se referă la unele corecturi în special de ordin tehnic
legislativ.

Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 din Constituţia
României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, din partea Guvernului, reprezentanţii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. Raportul comisiei a
fost adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 noiembrie 2005.
Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, iar Senatul este prima Cameră sesizată.
În urma dezbaterii în şedinţa din 18.11.2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

A M E N D A M E N T E    A D M I S E

Nr.
crt.

Ordonanţa Guvernului nr.41/1998
privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de

utilizare a acestora
(aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr.383/2002)

Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului

nr.41/1998 privind taxele în
domeniul protecţiei proprietăţii

industriale şi regimul de utilizare a
acestora /

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse de
comisie/

Autor

Motivare

0 1 2 3 4
1. Titlul legii

Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului

nr.41/1998 privind taxele în
domeniul protecţiei proprietăţii

industriale şi regimul de utilizare a
acestora

Nemodificat
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 2 Art.I Ordonanţa Guvernului

nr.41/1998 privind taxele în
domeniul protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de utilizare a
acestora, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.43
din 30 ianuarie 1998, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.383/2002 se  modifică şi se
completează după cum urmează:

Nemodificat
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Art. 1. - Taxele pentru procedurile
legale de protecţie a obiectelor
proprietăţii industriale: invenţii,
mărci şi indicaţii geografice,
desene şi modele industriale,
respectiv a topografiilor circuitelor
integrate, cele pentru menţinerea
în vigoare a titlurilor de protecţie,
precum şi celelalte taxe în legătură
cu protecţia proprietăţii
industriale, inclusiv pentru
protecţia tranzitorie, se plătesc de
către persoanele fizice şi juridice
române şi străine în contul
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi

1. Articolul 1 va avea următorul
cuprins:
„Art.1. - Taxele pentru procedurile
legale de protecţie a obiectelor
proprietăţii industriale: invenţii,
modele de utilitate, soiuri de
plante, mărci şi indicaţii
geografice, desene şi modele
industriale, respectiv a topografiilor
produselor semiconductoare, cele
pentru menţinerea în vigoare a
titlurilor de protecţie, precum şi
celelalte taxe în legătură cu
protecţia proprietăţii industriale,
inclusiv pentru protecţia tranzitorie,
se plătesc de către persoanele fizice
şi juridice române şi străine în
contul Oficiului de Stat pentru

Nemodificat
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la termenele prevăzute în anexele
la prezenta ordonanţă.

Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în
cuantumul şi la termenele
prevăzute în anexele nr.1-6.
Neplata în termen a taxelor
prevăzute în anexele 1-6 are drept
consecinţă neefectuarea procedurii
respective şi luarea măsurilor
potrivit legii.”

 4 

Art. 2. - Solicitantul sau titularul
dreptului de proprietate
industrială, care nu a preluat sau
nu a transmis în condiţiile legale
dreptul său până la data plăţii,
plăteşte taxele prevăzute în anexe,
după cum urmează:

a) 50% din cuantumul fiecărei
taxe datorate, dacă este agent
economic cu cifra de afaceri a
anului financiar anterior mai mică
decât echivalentul în lei a 2
milioane euro, respectiv 25%,
dacă este instituţie publică sau
unitate nonprofit;

2. Articolul 2 va avea următorul
cuprins:

„Art.2. - Solicitantul sau titularul
dreptului de proprietate industrială,
care nu a preluat sau nu a transmis
în condiţiile legale dreptul său până
la data plăţii, plăteşte taxele
prevăzute în anexe, după cum
urmează:
A. pentru persoane juridice:
a) 50% din cuantumul fiecărei taxe
datorate, dacă are cifra de afaceri a
anului financiar anterior mai mică
decât echivalentul în lei a două
milioane euro.

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe
datorate, dacă are cifra de afaceri a

Nemodificat
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b) 25% din cuantumul fiecărei
taxe datorate, dacă este persoană
fizică şi are şi calitatea de autor cu
un venit mediu brut lunar pe
ultimele 12 luni mai mic  decât de
patru ori câştigul mediu brut
realizat pe economie, publicat
oficial, în ultimele 12 luni;

c) 10% din cuantumul fiecărei
taxe datorate, dacă este persoană
fizică şi are şi calitatea de autor cu

anului financiar anterior mai mică
decât echivalentul în lei a un milion
euro;
c) 20% din cuantumul fiecărei taxe
datorate, dacă are calitatea de
solicitant al unei cereri de brevet de
invenţie sau de  titular al unui
brevet de invenţie al cărui obiect
este o invenţie rezultată în urma
unei activităţi de cercetare-
dezvoltare cu finanţare publică sau
este instituţie publică ori unitate
nonprofit.
B. pentru persoane fizice:
a) 50% din cuantumul fiecărei taxe
datorate, dacă are şi calitatea de
autor, cu un venit mediu brut lunar
pe ultimele 12 luni anterioare lunii
de plată, mai mic decât de cinci ori
câştigul mediu brut realizat pe
economie, publicat oficial, în
ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe
datorate, dacă are şi calitatea de
autor, cu un venit mediu brut lunar
pe ultimele 12 luni anterioare lunii
de plată, mai mic decât de trei ori
câştigul mediu brut realizat pe
economie, publicat oficial, în
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un venit mediu brut lunar pe
ultimele 12 luni mai mic decât de
trei ori câştigul mediu brut realizat
pe economie, publicat oficial, în
ultimele 12 luni;

d) 5% din cuantumul fiecărei taxe
datorate, dacă este persoană fizică
şi are şi calitatea de autor cu un
venit mediu brut lunar pe ultimele
12 luni mai mic decât de două ori
câştigul mediu brut realizat pe
economie, publicat oficial, în
ultimele 12 luni."

ultimele 12 luni.”

 5 

Art. 4. - Reducerile prevăzute la
art. 2 se aplică, la data plăţii,
pentru fiecare procedură. Persoana
care solicită acordarea reducerilor,
în calitate de solicitant sau, după
caz, de titular, trebuie să prezinte,
la data plăţii, acte prin care să
dovedească îndeplinirea
condiţiilor de acordare.

3. La articolului 4, alineatul 1 va
avea următorul cuprins:
„Art. 4. - Reducerile prevăzute la
art.2 se aplică, la data plăţii, pentru
fiecare procedură, cu excepţia celor
prevăzute la art.10, 131, 132,136,
15, 18 şi 21. Persoana care solicită
acordarea reducerilor, în calitate de
solicitant sau, după caz, de titular,
trebuie să prezinte, la data plăţii,
acte prin care să dovedească
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art.2.”

Nemodificat

 6 4. Articolul 5 va avea următorul
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Art. 5. - Cuantumul taxelor în lei
prevăzute în anexe poate fi
actualizat anual, prin hotărâre a
Guvernului, în funcţie de evoluţia
cursului de schimb şi, respectiv,
de indicele de inflaţie, valabile la
data de 1 noiembrie a fiecărui an.
Hotărârea Guvernului intră în
vigoare începând cu prima zi a
anului următor."

cuprins:
 „Art. 5. - Cuantumul taxelor în lei
prevăzute în anexe, precum şi
nivelul cifrei de afaceri prevăzute
la art.2, pot fi actualizate anual,
prin hotărâre a Guvernului, în
funcţie de evoluţia cursului de
schimb şi, respectiv, de indicele de
inflaţie, valabile la data de 1
noiembrie a fiecărui an. Hotărârea
Guvernului intră în vigoare
începând cu prima zi a anului
următor.”

Nemodificat
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Art. 6. - Sumele ce se cuvin
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci, din taxele plătite de
solicitanţii şi titularii străini pentru
efectuarea procedurilor de
protecţie, pentru cererile şi
brevetele europene cu efect în
România şi pentru menţinerea în
vigoare a titlurilor de protecţie pe
teritoriul României în baza unor
convenţii internaţionale, se plătesc
în contul Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, potrivit
dispoziţiilor acestor convenţii.

5. La articolului 6  aliniatul 1 va
avea următorul cuprins:
Art. 6. „Sumele ce se cuvin
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci, din taxele plătite de
solicitanţii şi titularii străini pentru
efectuarea procedurilor de protecţie
şi pentru menţinerea în vigoare a
titlurilor de protecţie pe teritoriul
României în baza unor convenţii
internaţionale, se plătesc sau se
transferă în contul Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, potrivit
dispoziţiilor acestor convenţii.”

Nemodificat



8

0 1 2 3 4

 8 6. După articolul 6 se introduce
un articol nou, art.61, care va
avea următorul cuprins:
 „Art.61.  - Sumele ce se cuvin unor
autorităţi internaţionale sau
naţionale pentru efectuarea unor
proceduri privind cererile de
protecţie, în conformitate cu
tratatele internaţionale la care
România este parte,  se plătesc sau
se transferă de către solicitanţi la
OSIM, urmând ca ulterior să fie
transferate acestor autorităţi.”

Nemodificat
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Art. 7. - Persoanele fizice şi
juridice române, solicitanţi sau
titulari, plătesc în lei taxele
prevăzute în prezenta ordonanţă.

Persoanele fizice şi juridice
străine, care sunt solicitanţi,
titulari sau care au preluat un drept
de proprietate industrială, plătesc
în valută taxele datorate.

 În cazul în care sunt mai mulţi

7. Articolul 7 va avea următorul
cuprins:
 „Art.7. - Persoanele fizice sau
juridice române plătesc în lei taxele
prevăzute în prezenta ordonanţă.

Persoanele fizice sau juridice
străine plătesc în euro taxele
datorate.

În cazul în care sunt mai mulţi
solicitanţi sau titulari, atât români,

Nemodificat
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solicitanţi sau titulari, atât români,
cât şi străini, taxele datorate în
comun se plătesc în valută.

cât şi străini, taxele datorate în
comun se plătesc în euro.”

 10 

CAPITOLUL II
Taxe pentru cereri şi brevete de

invenţii

8.Titlul Capitolului II va avea
următorul cuprins:

CAPITOLUL II
Taxe pentru procedurile legale

de protecţie a proprietăţii
industriale

Nemodificat

 11 9. La Capitol II, titlul primei
secţiuni va avea următorul
cuprins:

”Taxe pentru cereri şi brevete de
invenţii”

Nemodificat
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Art. 10. - Prevederile art. 2 nu se
aplică pentru procedurile
prevăzute la pct. 9, 17-20, pct. 24
lit. a) şi b), şi la pct. 27 şi 32 din
anexa nr. 1.

10. Articolul 10 va avea
următorul cuprins:
 „Art.10. - Prevederile art.2 nu se
aplică pentru procedurile prevăzute
la pct.5, 6  lit. c), pct.7, 9-11, 14 lit.
a) şi b), pct.18 şi la pct.24-38 din
anexa nr.1.
Reducerile prevăzute la art.2 se
aplică în cazul  taxelor de
menţinere în vigoare a brevetului

Nemodificat
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de invenţie, prevăzute la pct.23 din
anexa 1,  numai pentru primii cinci
ani de protecţie.”

 13 Art. 11. - Neplata taxelor de
procedură în termenele prevăzute
în anexa nr. 1 are drept consecinţă
neefectuarea procedurii respective
şi luarea hotărârii de respingere a
cererii de brevet sau de decădere a
titularului din drepturile
decurgând din brevet.

11. Articolul 11 se abrogă. Nemodificat

 14 12. La articolul 12 după aliniatul
3 se introduce un nou alineat,
alin.31, cu următorul cuprins:
„Dacă data scadentă pentru prima
plată a taxei datorate  se află în
perioada de 3 luni de la data
publicării menţiunii eliberării
brevetului european, taxa se
plăteşte în cuantumul prevăzut la
pct.23 din anexa nr.1.”

Nemodificat

 15 
Taxele de menţinere în vigoare a
brevetului de invenţie, neplătite în
termenele prevăzute la alin. 1 şi 2,
precum şi taxa de eliberare a

13. La articolul 12 aliniatul 4 va
avea  următorul cuprins:
„4. Taxele de menţinere în vigoare
a brevetului de invenţie neplătite în
termenele prevăzute la alin.1 şi 2,

Nemodificat
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brevetului pot fi plătite ulterior,
într-un termen de 6 luni, cu o
majorare de 50%."

pot fi plătite ulterior, într-un termen
de 6 luni, cu o majorare de 50%.”

 16 

Art. 13. - O dată cu plata taxei de
revalidare a brevetului de invenţie,
titularul acestuia este obligat să
plătească şi taxa de menţinere în
vigoare, prevăzută la pct. 20 din
anexa nr. 1, datorată pentru
perioada pentru care nu s-a făcut
plata. Revalidarea se publică în
Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială.

14. Articolul 13 va avea
următorul cuprins:
 „Art.13. - O dată cu plata taxei de
revalidare a brevetului de invenţie,
titularul acestuia este obligat să
plătească şi taxa de menţinere în
vigoare, prevăzută la pct.23 din
anexa nr.1, datorată pentru
perioada pentru care nu s-a făcut
plata. Revalidarea se publică în
Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială.”

Nemodificat

 17 15. După articolul  13 se
introduce un articol nou, art.131,
cu următorul cuprins:
„Art.131 Prevederile art.2 nu se
aplică pentru taxele privind
certificatele suplimentare de
protecţie pentru medicamente sau
produse de uz fitosanitar, prevăzute
în anexa nr.1.
Prevederile referitoare la cererile şi
brevetele de invenţie de la art.9 se
aplică şi certificatelor suplimentare

Nemodificat
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de protecţie pentru medicamente
sau produse de uz fitosanitar.
Taxa de menţinere în vigoare a
certificatelor suplimentare de
protecţie se plăteşte anual, până la
începerea anului de protecţie
respectiv.” 

 18 16. După articolul 131 se introduc
două secţiuni noi, cu următorul
cuprins:
„Taxe pentru cereri şi certificate
de înregistrare a modelelor de
utilitate
Art.132. - Cuantumul şi termenele
de plată a taxelor pentru protecţia
modelelor de utilitate sunt
prevăzute în anexa nr.2.
Art.133.  -  Prevederile art.2 nu se
aplică pentru procedurile prevăzute
la pct.2 şi 4 lit.b) şi c) din anexa
nr.2.
Art.134. – Taxele pentru
menţinerea în vigoare a modelelor
de utilitate se plătesc pe grupe de
ani, potrivit anexei nr.2.
Art.135. - Prevederile referitoare la
cererile şi brevetele de invenţie de
la art.9 se aplică şi modelelor de

Nemodificat
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utilitate.
Taxe pentru cereri şi brevete pentru
soiuri de plante
Art.136.  - Cuantumul şi termenele
de plată a taxelor pentru protecţia
soiurilor de plante sunt prevăzute
în anexa nr.3.
Art.137.  -  Prevederile art.2 nu se
aplică pentru procedurile prevăzute
în anexa nr.3.
Art.138  -  Taxele de menţinere în
vigoare pentru primii ani de
protecţie, care curg de la data
acordării brevetului pentru soi, se
plătesc până la data eliberării
brevetului.
Pentru fiecare dintre anii următori
celor prevăzuţi la alin.1, taxa
pentru menţinere în vigoare se
plăteşte anual, până la începerea
anului de protecţie respectiv.
Art.139. - Taxele de menţinere în
vigoare a brevetului pentru soi,
neplătite în termenele prevăzute în
anexa nr.3, pot fi plătite ulterior,
într-un termen de 6 luni, cu o
majorare de 50 %.”

 19 
Art. 14. - Cuantumul şi termenele

17. Articolul 14 va avea
următorul cuprins:
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de plată a taxelor pentru protecţia
mărcilor şi a indicaţiilor
geografice sunt prevăzute în anexa
nr. 2.

 „Art.14. - Cuantumul şi termenele
de plată a taxelor pentru protecţia
mărcilor şi a indicaţiilor geografice
sunt prevăzute în anexa nr.4.”

Nemodificat

 20 

Art. 17. - Cuantumul şi termenele
de plată a taxelor pentru protecţia
desenelor şi a modelelor
industriale sunt cele prevăzute în
anexa nr. 3.

18. Articolul 17 va avea
următorul cuprins:
„Art.17. - Cuantumul şi termenele
de plată a taxelor pentru protecţia
desenelor şi a modelelor industriale
sunt cele prevăzute în anexa nr.5.”

Nemodificat

 21 

Art. 18. - Pentru înregistrarea
desenelor şi a modelelor
industriale se aplică numai
reducerile prevăzute la art. 2 lit.
b).

Nu se aplică reducerile prevăzute
la alin. 1 pentru taxele menţionate
la pct. 3, 4 şi 8-15 din anexa nr. 3.

Neplata taxelor la termenele
prevăzute în anexa nr. 3 atrage
neefectuarea procedurii

19. Articolul 18 va avea
următorul cuprins:
„Art.18. - Pentru înregistrarea
desenelor şi a modelelor industriale
se aplică numai reducerile
prevăzute la art.2 lit.a).

Nu se aplică reducerile prevăzute la
alin. 1 pentru taxele prevăzute la
pct. 3, 4, şi 8 - 17 din anexa nr. 5.”

Nemodificat
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corespunzătoare.

 22 

Art. 19. - Taxele pentru
menţinerea în vigoare şi pentru
reînnoirea certificatului de desen
sau model industrial, neplătite în
termenele prevăzute la pct. 7 şi 9
din anexa nr. 3, pot fi plătite
ulterior, în termen de 6 luni, cu o
majorare de 50%.

Neplata acestor taxe până la
expirarea termenului prevăzut la
alin. 1 are drept urmare decăderea
titularului din drepturile ce decurg
din înregistrarea unui desen sau
model industrial.

20. Articolul 19 va avea
următorul cuprins:
„Art.19.  -  Taxele pentru
menţinerea în vigoare şi pentru
reînnoirea certificatului de desen
sau model industrial, se plătesc pe
perioade de câte cinci ani.

Taxele prevăzute la alin.1, neplătite
în termenele prevăzute în anexa
nr.5, pot fi plătite ulterior, în
termen de 6 luni, cu o majorare de
50%.”

Nemodificat
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Taxe pentru înregistrarea
topografiilor de circuite integrate

21. La Capitolul II, titlul celei de-a
patra secţiuni (situată după
articolul 19), va avea următorul
cuprins:

“Taxe pentru înregistrarea
topografiilor produselor”

Partea dispozitivă va
avea următorul cuprins:
“La Capitolul II, titlul
secţiunii situate după
articolul 19, va avea
următorul cuprins:”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD

În acord cu
dispoziţiile
Legii
nr.24/2000
republicată.
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Dep.Aurelia Vasile – PSD

 24 

Art. 20. - Cuantumul şi termenele
de plată a taxelor privind protecţia
topografiilor circuitelor integrate
sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

„22. Articolul 20 va avea
următorul cuprins:
Art.20. – Cuantumul şi termenele
de plată a taxelor privind protecţia
topografiilor produselor
semiconductoare sunt cele
prevăzute în anexa nr.6.”

Nemodificat

 25 

Art. 21. - Prevederile art. 2 nu se
aplică pentru taxele prevăzute la
pct. 6-9 din anexa nr. 4

„23. Articolul 21 va avea
următorul cuprins:
„Art.21. - Prevederile art.2 nu se
aplică pentru taxele prevăzute în
anexa nr.6.”

Nemodificat

 26 

Art. 22. - Plata taxelor prevăzute
la pct. 1-5 din anexa nr. 4
reprezintă una dintre condiţiile
legale de constituire a depozitului
reglementar necesar înregistrării
unei topografii; neplata acestor
taxe în termenul prevăzut are ca
efect respingerea de la înregistrare
a topografiei.

„24. Articolul 22 va avea
următorul cuprins:

„Art.22. - Plata taxelor prevăzute
la pct.1 - 5 din anexa nr.6
reprezintă una dintre condiţiile
legale de constituire a depozitului
reglementar necesar înregistrării
unei topografii.

Neplata taxelor prevăzute la alin.1

Nemodificat
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Neplata taxelor prevăzute la pct.
6-10 din anexa nr. 4 are ca urmare
neefectuarea activităţilor, cu toate
consecinţele care pot decurge
conform legii.

are ca efect respingerea de la
înregistrare a topografiei.”

 27 

Art. 23. - Taxele prevăzute în
anexa nr. 4, încasate de Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci, se
restituie plătitorului, la cererea
acestuia, dacă nu s-a început
efectuarea lucrărilor pentru care au
fost plătite, cu excepţia taxelor
prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se
restituie.

25. Articolul 23 va avea
următorul cuprins:
„Art.23. -  Taxele prevăzute în
anexa nr.6, încasate de Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci, se
restituie plătitorului, la cererea
acestuia, dacă nu s-a început
efectuarea lucrărilor pentru care au
fost plătite, cu excepţia taxelor
prevăzute la pct.1 şi 2, care nu se
restituie.”

Nemodificat

 28 

Art. 28. - Prestarea serviciilor
prevăzute în prezenta ordonanţă
fără perceperea taxelor legale
constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
100.000 lei la 500.000 lei.

26. La articolul 28 aliniatul 1 va
avea următorul cuprins:

„Art.28. – Efectuarea, fără plata
taxelor legale, a procedurilor
prevăzute în prezenta ordonanţă
constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 50 la
250 lei.”

26. La articolul 28
aliniatul 1 va avea
următorul cuprins:
„Art.28. – Efectuarea, fără
plata taxelor legale, a
procedurilor  prevăzute în
prezenta ordonanţă
constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă
de la 50 lei la 250 lei.”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD

Se impune.
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Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

 29 

Art. 29. - Anexele nr. 1-4 fac
parte integrantă din prezenta
ordonanţă.

27. Articolul 29 va avea
următorul cuprins:
„Art.29. – Anexele nr.1-6 fac parte
integrantă din prezenta ordonanţă.”

Nemodificat

 30 

Art. 32. - În aplicarea prevederilor
prezentei ordonanţe, Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu
avizul Ministerului Finanţelor,
poate elabora norme şi poate emite
ordine.

„28. Articolul 32 va avea
următorul cuprins:
Art.32.  -  Directorul general al
OSIM aprobă norme în aplicarea
prevederilor prezentei ordonanţe,
cu avizul Ministerului Finanţelor
Publice.”

Nemodificat

 31 

Art. II.   -  Anexele nr.1 - 4 ale
Ordonanţei Guvernului nr.41/1998
se înlocuiesc cu anexele nr.1-6 la
prezenta lege.

Articolul II va avea
următorul cuprins:
Art. II.   -  Anexele nr.1 -
4 ale Ordonanţei
Guvernului nr.41/1998
privind taxele în
domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi
regimul de utilizare a
acestora publicată în

În acord Legea
nr.24/2000
republicată.
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Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr.43 din 30 ianuarie
1998, aprobată cu
modificări şi completări
prin Legea nr.383/2002
se înlocuiesc cu anexele
nr.1-6 la prezenta lege.

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

 32 Art. III.  – (1) Prezenta lege intră
în vigoare la data de 1 ianuarie
2006 . 
 (2) Pe aceeaşi dată se abrogă art.43
şi anexa din Legea nr.255/1998
privind protecţia noilor soiuri de
plante, publicată în Monitorul
oficial al României, Partea I, nr.525
din 31 decembrie 1998, art.84
alin.(2) din Ordonanţa Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.643 din 30 august 2002,
aprobată cu modificări şi

Nemodificat
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completări prin Legea nr.324/2003,
cu modificările ulterioare, precum
şi orice alte dispoziţii contrare.

 33 

Art.IV.  - Ordonanţa Guvernului
nr.41/1998 privind taxele în
domeniul protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de utilizare a
acestora, aprobată cu modificări
prin Legea nr.383/2002, cu
modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, se va republica
în Monitorul Oficial al României,
dându-se textelor o nouă
numerotare.”

Articolul IV va avea
următorul cuprins:
Art.IV.  – Ordonanţa
Guvernului nr.41/1998
privind taxele în domeniul
protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de
utilizare a acestora,
aprobată cu modificări şi
completări prin Legea
nr.383/2002, cu
modificările şi
completările aduse prin
prezenta lege, se va
republica în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, dându-se
textelor o nouă
numerotare.”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

In acord Legea
nr.24/2000
republicată.

 34 La Anexa nr.1



21

0 1 2 3 4

„Cuantumul

(RON)”

denumirea coloanei a
patra va avea următorul
cuprins:

„Cuantumul
Lei”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Moneda
naţională se
exprimă în lei.

 35 

cel prevăzut la pct.. 16 a) sau b)

La Anexa nr.1, pct.37,
coloana a treia va avea
următorul cuprins:
“odată cu înregistrarea
cererii”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Termenul de
plată nu este
corect.

 36 

„Cuantumul
(RON)”

La Anexa nr.2
denumirea coloanei a
patra va avea următorul
cuprins:

„Cuantumul
Lei”

Moneda
naţională se
exprimă în lei.
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Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

 37 

a) pentru primi şase ani de protecţie
b) pentru ani  şapte-opt de protecţie
c) pentru ani nouă-zece de protecţie

La Anexa nr.2, pct.4,
coloana a doua literele
a), b) şi c) vor avea
următorul cuprins:
„a) pentru primii şase ani
de protecţie;
b) pentru anii  şapte-opt de
protecţie;
c) pentru anii nouă-zece
de protecţie.”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Se impune.

 38 

„Cuantumul

La Anexa nr.3
denumirea coloanei a
patra va avea următorul
cuprins:

Moneda
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(ROL)” „Cuantumul

Lei”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

naţională se
exprimă în lei.

 39 - La Anexa nr.3, pct.1-16,
cuantumul sumelor din
coloana a patra vor fi
exprimate în noua
monedă.

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

In acord cu
valoarea
actuală a
monedei
naţionale,
sumele trebuie
divizate cu
10.000.

 40 

conform art. 137

La Anexa nr.3, pct.10,
coloana a treia va avea
următorul cuprins:
“conform art. 138”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -

Termenul de
plată nu este
corect.
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PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

 41 

G5: speciile neincluse în grupele I
– IV.

La Anexa nr.3, Grupuri
de soiuri, grupul G5 va
avea următorul cuprins:
“G5: speciile neincluse în
grupele G1– G4”.

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

In acord cu
denumirea
corectă dată
grupurilor de
soiuri.

 42 

„Cuantumul
(RON)”

La Anexa nr.4
denumirea coloanei a
patra va avea următorul
cuprins:

„Cuantumul
Lei”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Moneda
naţională se
exprimă în lei.
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 43 

odată cu depunerea cererii pentru
o clasă de  produs/serviciu

La Anexa nr.4, pct.12,
coloana a treia va avea
următorul cuprins:
„odată cu depunerea
cererii„

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Pentru a
corecta
termenul.

 44 

c) rezilierea actelor de la pct.a)
e) orice alte modificări pentru care
legea 84/1998 nu prevede explicit
scutiri de taxe

La Anexa nr.4, pct.18,
coloana a doua literele c)
şi e) vor avea următorul
cuprins:

“c) rezilierea actelor de la
lit.a)
e) orice alte modificări
pentru care Legea nr.
84/1998 privind mărcile
şi indicaţiile geografice,
publicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr.161 din 23
aprilie 1998, nu prevede
explicit scutiri de taxe”

In acord cu
normele de
tehnică
legislativă.



26

0 1 2 3 4

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

 45 

„Cuantumul
(RON)”

La Anexa nr.5
denumirea coloanei a
patra va avea următorul
cuprins:

„Cuantumul
Lei”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Moneda
naţională se
exprimă în lei.

 46 

c) rezilierea actelor de la pct.a)

La Anexa nr.5, pct.14,
coloana a doua, litera c)
va avea următorul
cuprins:

“c) rezilierea actelor de la
lit.a)

In acord cu
normele de
tehnică
legislativă.
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Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

 47 

„Cuantumul
(RON)”

La Anexa nr.6
denumirea coloanei a
patra va avea următorul
cuprins:

„Cuantumul
Lei”

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu -
PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Moneda
naţională se
exprimă în lei.

                                   PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR,

                                 Dan Ioan Popescu                                                               Aurelia Vasile
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Raportori,
Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Dan Ioan Popescu - PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

Expert,
Dr.Maria Cristina Balanescu
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