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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 22.10.2003 
Nr. 446/2002 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru prevenirea şi sancţionarea utilizării 
abuzive a termenilor cu conotaţie naţională sau  statală, a însemnelor 

României, a oricăror semne şi embleme ale instituţiilor statului, precum 
şi a denumirilor autorităţilor centrale, locale şi a instituţiilor publice. 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere, în fond,  cu propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea 
utilizării abuzive a termenilor cu conotaţie naţională sau  statală, a însemnelor 
României, a oricăror semne şi embleme ale instituţiilor statului, precum şi a 
denumirilor autorităţilor centrale, locale şi a instituţiilor publice, trimisă cu 
adresa nr. 446 din 10 decembrie 2002 şi înregistrată sub nr.31/1092 din  10 
decembrie 2002. 
  Propunerea legislativă este iniţiată de  domnii deputaţi Costache  
Mircea şi Ilie Merce – Grupul parlamentar al P.R.M. 
  Consiliul  Legislativ, a avizat favorabil această iniţiativă legislativă cu 
unele observaţii şi propuneri, conform avizului  nr. 1544 din 4 decembrie 2002.   
  Prin punctul de vedere, transmis cu adresa  nr. 706/MRP/18.02.2003, 
Guvernul României precizează că nu susţine  adoptarea acestei iniţiative legislative 
în forma prezentată pentru considerentele  menţionate în cuprinsul acesteia. 
  Conform avizului nr.21/784 din 5 martie  2003, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare  a avizat favorabil  propunerea legislativă, 
cu recomandarea de a se ţine seama de observaţiile  formulate în punctul de vedere 
al Guvernului şi în avizul Consiliului Legislativ.  
  Propunerea legislativă, supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
prevenirea şi sancţionarea utilizării abuzive a termenilor cu conotaţie naţională sau 
statală, a însemnelor României, a oricăror semne şi embleme ale instituţiilor statale, 
precum şi a denumirilor autorităţilor centrale, locale şi a instituţiilor publice de către 
entităţile juridice  sau persoanele fizice ce desfăşoară activităţi lucrative. 
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  Invitat la dezbateri, reprezentantul iniţiatorilor, domnul deputat 
Costache Mircea a declarat  în şedinţa comisiei din 10 septembrie 2003 că, faţă de 
argumentele  inserate în punctul de vedere al Guvernului, precum şi de opiniile  
exprimate de membrii comisiei, înţelege să-şi retragă iniţiativa legislativă. 
  Întrucât intenţia acestuia nu s-a materializat şi printr-o declaraţie scrisă 
de retragere a iniţiativei legislative, potrivit prevederilor art.90 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,  membrii comisiei au reluat dezbaterile asupra propunerii 
legislative în şedinţa din 21 octombrie 2003. 
  Deşi invitat la şedinţă, domnul deputat Costache Mircea nu a 
participat la lucrări. 
  În urma dezbaterilor s-au constat următoarele:  

- iniţiativa legislativă conţine dispoziţii care contravin legislaţiei 
în vigoare în domeniul mărcilor, în special cele cuprinse în art.2 alin.(1) şi art. 6 
alin. (3); 

- în prezent, legislaţia în domeniul mărcilor, respectiv  Legea 
nr.84/1998 privind mărcile  şi indicaţiile geografice şi Hotărârea Guvernului 
nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998, este 
complet armonizată cu normele comunitare din acest domeniu; 

- nici una din  normele internaţionale şi nici o lege a ţărilor 
membre ale Uniunii de la Paris pentru  protecţia proprietăţii industriale nu prevăd 
excluderea de la protecţie şi interzicerea utilizării mărcilor conţinând  abrevieri de la 
denumirea ţării; 

- faţă de obiectul de reglementare al propunerii legislative şi 
ţinându-se cont de faptul că prin această iniţiativă se are în vedere instituirea unor 
obligaţii suplimentare în sarcina societăţilor comerciale cu privire la regimul 
firmelor şi emblemelor se consideră că un astfel de text ar putea viza cel mult 
modificarea şi completarea Legii nr.26/1990, pentru a se evita în acest mod 
dispersarea  reglementărilor juridice cu acelaşi obiect în mai multe acte normative. 

Pentru considerentele menţionate mai sus, membrii comisiei au 
hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
iniţiativei legislative. 

Din numărul total de 24 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, la şedinţă au participat 19 deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 

 
 
 

 
consilier 
Diaconu Dumitra 
 


