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A V I Z  
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile 

şi indicaţiile geografice 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare în procedură de urgenţă cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, trimis cu adresa nr. PLx. 306 din 2 iulie 
2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/582 din 1 iulie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin 
(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.84/1998, în scopul punerii de acord a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, ca o 
premisă esenţială a îndeplinirii angajamentelor ce revin României. Prezenta lege transpune 
Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de 
apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.336 din 23 decembrie 2015. 

În şedinţa din data de 17 septembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au 
avut în vedere avizul  favorabil al Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic şi Social şi al 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, să acorde aviz favorabil propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, Proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor organice. 
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