RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018
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.
Pentru îndeplinirea obligației României de transpunere în legislația națională a
prevederilor Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16
decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune
codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23
decembrie 2015, O.S.I.M. a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, pe care l-a înaintat Ministerului Economiei în
vederea semnării în calitate de inițiator alături de OSIM și pentru parcurgerea procesului de
avizare de către ministerele avizatoare.
Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul OSIM, https://www.osim.ro/, la data de 12
ianuarie 2018.
Pentru stabilirea formei finale a prezentului proiect de lege, au fost derulate consultări cu
organizaţii nonguvernamentale şi cu societatea civilă, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Astfel, proiectul a fost dezbătut cu reprezentanți ai Camerei Naționale a Consilierilor în
Proprietate Industrială din România (organizația profesională, neguvernamentală, care asigură
exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, conform O.G. nr. 66/2000 privind
organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată ) și cu
avocați specializați în domeniul proprietății industriale care reprezintă titularii drepturilor de
proprietate industrială în procedurile derulate de OSIM, precum și în fața instanțelor de
judecată. De asemenea, la consultări au participat și judecători din cadrul Secției a IV-a Civilă a
Curții de Apel București – specializați în proprietate intelectuală, precum și reprezentanți ai
REACT România (asociație specializată în lupta împotriva contrafacerii pe teritoriul României).
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Prezentul raport privind transparenţa decizională în anul 2018 va fi afişat la sediul
OSIM şi făcut public pe site-ul OSIM.
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Anexa
Proiecte acte normative adoptate în anul 2018
Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în
mod public
Numărul total al recomandărilor primite
Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii
referitoare la proiecte de acte normative
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte
normative şi în conţinutul deciziilor luate
Numărul participanţilor la şedinţele publice
Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor
de acte normative
Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în
justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi
Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia
restricţionării accesului
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