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RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2022 LA 

NIVELUL O.S.I.M. 

Legea   nr.   52/2003 privind   transparența   decizională   prevede   obligația  de  

transparență,  respectiv  sarcina  autorităților  administrației publice de a informa și de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de  a  permite  accesul  la  luarea  

deciziilor  administrative  și  la  minutele ședințelor   publice.  

În anul 2022 la nivelul OSIM a fost redactat și supus aprobării Guvernului proiectul 

de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 conținând 

prevederi care reglementează procedura de anulare și decădere privind mărcile în cadrul 

OSIM, fiind aprobată OUG 169/2022 în luna decembrie 2022. Proiectul a fost supus 

dezbaterii publice, în condițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, fiind 

afișat pe site-ul Ministerului Economiei.  

De asemenea, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, elaborat 

și supus dezbaterii publice în anul 2020, a fost aprobat de Guvern în luna noiembrie 2022 

(HG nr. 1197/2022). 

Anexa  cuprinde  Raportul de  evaluare  a  implementării  Legii  nr.  52/2003, 

republicată, pentru anul 2022, centralizat. 

Prezentul raport privind transparenţa decizională în anul 2022 va fi afișat  la  sediul  

OSIM şi  făcut  public  pe  site-ul  OSIM. 

 

Anexa 

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2022 

Proiecte acte normative adoptate în anul 2022  2 

Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod 
public 

1 

Numãrul total al recomandãrilor primite 1 

Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la 
proiecte de acte normative 

0 

Numãrul total al recomandãrilor incluse în proiectele de acte 
normative şi în conţinutul deciziilor luate 

0 

 Numãrul participanţilor la şedinţele publice 0 

Numãrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de 
acte normative 

0 

 Situaţia cazurilor în care autoritatea publicã a fost acţionatã în justiţie 
pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi 

0 

 Numãrul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionãrii 
accesului 

0 
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