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a mărcii; , ' ,', ' 

tefi .oficepersOână fiZiCă 
de dr.e'ptpublicsau de 

şLcalit'âtea 

'cale internaţională, pfecLJmşi În continuare QSiM;' " ' " ' 
a(jr11fiiistratăde OSIM" 

,referitQare la aceste Ît)regislrăfi,ifldifeterit de' 

iJermeniişi eXpresiile,de 

Stockhqlm'Ja14iulLe 
nţ'.l, 1761196 8; pu bli cat.În Bul elin ul 

9 referitor la 
(CI':),nr. :z07/2009 al ConsiliUlUi din ,priVind Î[)registr rea ;int$rna.ţlonaIă a 

seri a L iir: 78 di n24rfrarlie 
'aceas!a se .aplib'ă; fără a fi 

fi 

' , ' , ' 

şi completarealesii nr: 8411998 privind rn,ărciie şiindicatiilag,eografic  publicată ' , " ' ,' .. 
al R9lŢlâniei, part.ea; L, n r, i61 di,h 23 a prii(e·1998 

depusa 
' , , ' , ' 

reC no cljte siapărote 
'coqdiţiiie:prezeniei dreptpriitat; 

denumitîn cohtinuaremeni:!alet'-'-
de,certiflqare': 

Ş1ly, S:Olicitări fn 
a(jpeiprofecţ/icornunitare 
IndicaţII lor 

r

legi, ile conv interllati 
!şiindfcaţiile geografic  R omâ ni este 

dalele. îriscrise,' 
(pecar ; 

figurative, fprme 
ambalajului convenţia,pentru,proţe9ţi<\ 

Paris;asil a rQS! 
combinatie rEitificată deROin,ânfapnriDElcr tul 

permită a disti'rlge 177/1968 
ţăd/e aplică 

" , M : constituiie rniJniuiieilp htru< 
m lIjo 'sed€ifinesc i

marciiordinl4,:apriU$189r' 
esteparte;, 1 967,ratificatde,Româhia,prin 

b) rnarca.eriterioarş :-: recum O' 
dElpusăJJentru lnr$gisfrată Aranjamrq'tlt'''_ 

Aranjamenful 
iTi 

OQ,9 privindinatcacOrT!unitară 
uni i anuarie 1ţ)98': 

2QQ , Cdm:lJf/iti!ir.§ ;Regulamenfuf 
comunitară; oficiejjal 

rn sau 2009: 
riece ară Îritreprin.de/e-,oric'P ehtitate impi1cati3;rnir o 

înr'Pgi.st\<'lrea şauutlli r a ÎIl 9mc§nia op s ; 
coleetwa ---,. destinata deosebirea 

prod;U 'seje aus'erv[9iiie . " 
fl;ma EJ'de:ceţtifk:ate---:-. marc.a c indică prqduşele 
sel;Yl,Cllle,pti?l1tru 

în :Ge'ea 

, identificarea 

Jri c iurile 
caraeteristiddeterminatepot mod 

mărciÎ ,estedobândit,siprolejat '.' .. 
'protecţie' 

ulamehtu'lul'privi 

___ 
sUnt 

sensul :2' 
'
,' 

'lR"p "J!c
l
ată Ydin L gea 

OfICIal 1; 
fo, t(p u, blicată i nI, 05 p?rltrU;!eahzar  de:lntegrare'eurqpea,nă "pubJlcatHl1 0:119 

m9rte20,' modlflcanşi bliCatăîn Mphitorut 

, Ari: 1. (1) Drepturile asupramăn::ilor şi indicaţii lor i)litular -persoana pe num ele căreia marca este 

de produse sÎ.servicii, .j)manqatar ,autor/zaI, 

piivind:milircile l a  care 1) RegistrUl indicaţiJlor geograf/era ':":':' cOlecţi ade<date, 

tridirnensJonaLe.şi, fnspecial,Joni1aprodusului s au a ,m)(:j<?nveJ1ţiade la PariEI-

sem rW,s,ă produs  le s au serviciile uHei nr,1, "pljblicat In BuletinulOfi dalnr.ldln'6 iariul'iii Ei 196'ir 

,dentwnit In Gontinuar$ ,ReQiJlament privind marc;a q l/?'eQLdamerlfu/piivind merc;a 

O(iginig:eograflce; '. 
" " 

" , ' ' 
" 
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R EP U B L I C Ă R I 

LEG E A Nr. 84/1998*) 

priVind mărcile şi indita:tiHegeografice 


ţAPITOLIJU h i sq//eilaf/{-persoana în numele că r$i a este o 
Dispoziţii generale cereredeînre,gistrare 

înregi$tratăîn Hegistrul mărcilor şi poa,
sauj(Ji"idlcăpe teritoriul Româhiei ,

' "geogr fice,:sunt
în legi. ' 

{2rprez ntEl Jege s.e apUcă mărc
" ,

ilor 
ce facobi ctul'unei cohsilierul îripropi'ietate ind ustrială, carep-oat 'avea 

de repre:zentantin procedurile în faţşOficiuliJi de S taLpentru indiyiduale, cO[Mlivesi 
Înregistrări de înregistrare ,Invenţii Şi Mărci,d.enujnit ori p.e ,k)Reg/stiul inărpllor- baza dedate',geografice, , ' 


($) 'perSO1lllele, fizice sau,ju idice străine cu domiciliul, care,cupriFlde mărcile îrregistrateln Româllla,pre,currJşi tpS1ţe,
,
d,atele îns,crise,respeictivsediUI În ,afara teritoriLilui României beneticiazăde sup ortul pe care sunt păstrate ace ste date; dispozitii! e ,preze ntei enti il 

România, ca urmare 

în con di ti onaleor 
administratll de

" 
.' QSIM,care cuprinde' indicaţiile geograftce parte" , înregistrate Jn - România, precum şi tOEl,le,: Art,il, '-"-,P0<lte cOflslitu!. msr:c�Clrice se m n suscepfib 11 de 

reprezentare grafică" ,curil, arfi:,cuvinte , inclusiv 'nume ,de referitoare la aceste fnregi stră ri, indi ferentde su poitLi 
siJntpăstrate aceste date'pers01!r1e, d(iisef18, lit rti?;cifre, elemente 
proprietăţii [ndustrîale9i[l 20 m artie1883, 
reVizuită" şi modificată, 

cumsău; cu Ioti,c9m binaţii de' culori, hol ogram e,se mrial e sonore, 
precumsjorice aaceslora cu conditia ca aceste 

între pri i'lQ eri de cele a,le alto(JntrElprin eri, 

după cLimurmează: 
, a) rnre istrareOt0al'q/l-modţJJdedObâhdire adreptllrilor 

aSUPeaUnei mărci,fn'temeiul pri9tentei legi sau 'al converitiilor.,i ,'tr tatelorinţerna\ion21le lacareR olŢl hja " 
[Tl<'l re<'l mreg istrată; p si marca 

a,fi 1n ReQistrul mărcilor,CU condi\ia'
c<'lt;Jlteriţ>rsăfieÎhregistrată;

cJir/arps'i;oirfupitţj/ă """"marca Înregistrată în conformitate 

26 'februarfe :,pu bli cat ÎIT.Jur'hal ul 
8fi eial 'a! uni Europene (JCl UE)5 eria L nr, 78 d iri24m ar'tie 

n) Uniunii.,de la Paris- ţ iiLecăf()raii,se 
Convenţia de la Paljsşi care surit 3:-1nfnţeles4Iprezentei leg'i Pfotec\ia prop etăţir indt,striale; 

o)/J,ranj"'/Ţ/ent;jlde 1", Madrid - Aranjamentul,de laMadlid, 
piivindTnregistrar eait)ternaţioriala a 
revi;zuit la,
D,ecr,etul liCial :nr:; 1 'din 
6Janqari e,196.9;,pol-Protocolul referifor la ProtocolUI,d$la 
Madriddih 27 i8nie19'8 de la'Madrid: 

cllRegUI,amentul ărcilbr, ,ratificat de 
,Româniapr'in Legea hr.5/1 99$, pUblicată îhMohitorul Ofici al al, ,
Români ei,Pa rtear, nr, 11 di [115i 

i' 
d) marca:noforie

, 
- marca larg cunoscut2i În Români a în 

caqruls  nt,uluide, pUblic vitat pentru produsele : 

m rcii 
,e)rnEJf9a m\:irca a servi la 

produselqr sau, a Serviciilor membrilor unei as ociâtii de 
aparţinând altbrpersoane;,

faptUl că 
sau care eS,te, utilizată Sunt certificate de titLllarul 
mărcli ce,.Priveşte 'calitai â,materialul,mQduid  
fabri Saţi,,: a Plac) ljse lor sau de,pre,stare 'a s,erv icii lor, precitja ori " " " 

" ' ' ' altecarr:ibletistTci; , , , ' ,' g) jnd/catiagfiografică, de numirea servind la 
UDUl p,rOQu{,brigini;3rdintrcoţară,regiune sau localitate a unui 
stat, inc,are oCalitate,o reputatie sau , alte 

fi În esenti al atribuite acestei 

(CE)f1r2,07/200 al,C.onsiiiulu ,din 4 febfl!(:jrie2(in9privrnq' 
marc<'l comunitară,pl.iblicat TnJurn<iIUI' Uniunii 
Europeri e( JO U E }, 

,r) actiVitateserviciil ,ecărora 
economică, indiferent ,de natura sa JuridiC QrjmOdUi ei de',pelltru:a 'finanţare. 

CAPITOLULJI 
Protecţfamărclioi" 

Art:4,'-(i) Drepfui asupra ," ,pnnînregistr<'lrea'acesteiala OSIM, ,, (21Mi:\j-gle'cOm4niiare b'Pne(iciază de pe teritoriul 
Români.ei, ' potrivilpreved eri lor Reg nd m<'lrCa, comunitară,

ArL5'. (1}$untrefuzate la înregistra,re.sau potţidElclam,te 
nule dacă înregIstrate,pentru următoarelem6five'ăbsolute': 

a )semn.ele; carenu pot constitui o marcă tn' art,
b) m ă(cileCClrEi s.Gnt lipsite de caracterd istinctiv;" ' 

 " nr, 66/2 .1 ° pentru ,modificarea , Î�},9!):1âiura [\,, , , " ' ''', .In Mo mtorul aR,omamei, Partea (\(/226'1:Im,9 apnlle 201q,dându,se!extelor o' nouă'nurherotar'e,' ' ,, ,

, } a,maifo st modificată prin,Qrdonanta de urge ntii. !oell ea-nr., 8411998 ,a 
înMon to r I Oficial 

,a GuvernulUi 19QI2Ob Monitorul Ofici,,1 .'1 României; Pa,rteâ ,lirir,1 '!.n!",.masun rr esarel11,procesul 
d 10,28 , d,ece5, probatacu pomp letarlprin Legea nr;332/2006" pu Oficial al României, Partea I ,ni. 92.9" din?O)ulie'2d06: 



servi în comerţ ,pentru a desemna speCi , 

au.este necesară obţinerii GnLii 

, 

să . inducă pUblicul 'în eroare cu privire la locul 

duse spiJioas'e cere nu 

c§re cypri[ld,fără autorizaţia orQanetor 

et€!n!e; rşpro,dWQeri"sau imitaţii .de steme: drapele ,alte 

e ir:lterg velT]amentaJe din care fac parte uri. a sau . 

m)mărcilecare;99nţinsemne are simboli.că, în 
.. 

5 alin,. (1).,0 
es'te 

'. 
arcă',Elnterio<lrii ,iar produseie:şi 

baremah:;ăeste 'soliCitată sau a fost înregistrata 

otivedEl,identitatElsaLideşi m il itu di neîn rapOrt 

sq'CierecU., marcaanterj.qară, 

intemaţiohaleşi 

ste invocată, în moo 

înregistrare a mărcilofprevăzute la lit, a)-d),. 

care, .Ia ,data de depozit a.cererii de înregistrare a 
caz,l.adata priorităţiiihvocate,sunt notofji în 

Paris, 

fie. Tnregistrată ori este deja îhregisttat , pentru 
sau servicii c!'lre nu sunt sirriHarecu ceIe pentru care 

erio afe s-ar 
din caraCteruldisfinc'tiv sau 

affanuiată 

antElrioară 

un eflumeÎn România şiclacăprinfolosireamărciÎ 

de depozitacer rii de:tnregistrar a 

deai rjterZice utilizarea măttii,ulteridare: ' • 

>conferind. un . drept care a expi.fi;it cu'q.el mult .3<anl 

sausimiii3ră cţJo,rnsrci'j d'e'certifleare 
âni Înainte 

,ste identică sau. slmilari'icuo<marca anteiioară 

g) inCiicatie geografică 
coristituite p htru 

î S,emne;, 
hând 

emtMm, ,sigre, 
6t tdir,{Co'riv.$nţÎa 

,
religios; 

6, ,---,, (r)lnafai'?:motivelor 
ia. În egistrare 

anulată'perlfrU' 

pe 

România, 
(3)O'ri, qe 

Gl'lre a iosiJnregistrată, 

din 
'

.
, 

,
în 

î

su tsirniJ re 
înregistr<ltăi 

î
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c) mărcile care sunt compuse ex clusiv din semn.e sau din 

indicaţii devenite uzuale în limbajUl curent sau în practicile . 
comerci?leJ,O.ialeştc9nstante:

d) rriăr>cil care SUl1t C9!llPUSe exclusiv din semne sau din 
indicaţii, putâhd, q)rilărcile înregiştrate în baza Uhori:lcordUri. 
catitatea"caniitatea, destih<ltia, vaioarea, originea geografică 
saulimpul fabric rii produsLiiui oti prestării serviciului sau alte d) mărcile comunitare în priVinţa cărori;l e. 
cara Gtl3ristieiaie.i3 cestora: 

,e)r.riătciJeootlstituiteexclus ivdiri forma produs ului, care este 
impusă de neţura produsului s.
retultattehnic>sau cilre dă o.valoare sUbstanţiala prodLÎsului: 

f)hiărclll3 Ci3re,suDtde,n<;iturăşă inducă publicul În eroare cu e lcer rne .d.e 
privireiaodginea geogr<lfiCă, calitatea sau natura produsului sau .
a serviciului; 

. 
f)mărci./e 

mărcile cana contin o sau sunt au,după , . . în şensulart 6 Pis al Conventiei.dela dintr-o aslfel d  iHdicati , produse care nu.sunt 
origi;n?reqi n teritoriul> indic;at, (j'acăutil iz area acestei indicaţii 
este 'deriiatură 
adevăratdeotigine:

)marcile,caresui1t :conslitLiite saU conţin o indicaţi,e
dElsMată Să. geogrl:lfică iidi3.ntifiCâtidyinLiri saU prb. 

suntorigiharedin locul'indicat;; pro.dyse 
i)'mărcile ,caeesunt'contrareotdinii publice sau bunelor 

morav!Jri; an ă şid acă pri n foIosi ea m ărci,i uIt,. j) ma'reile care,cohţitr. .fărăcohsimţământul titulatului, obtine un prOfit: necuvenit imaginel'l saunumel.e.,patronfrni:C aJ unei persoane care se ' 
bueură,de.reinume'Tn Rom hia: " .' 

kl ma-relle, eslesusceptibilă competente; :reproduceri s.aţt imitaţii de steme, dr"pele, 
emt:.leme; dş; stat; srgilii oficiate de controi şi garanţie, a)mar-cclesteiqentică sau similară Cu:.o>marcă blazoane , aparţ'l ţi'jri lor Li il iunli$iea re ihtră su b.irici denţa 
arI. 6. tetqir:tCbhyehţia (je)  paris;,

Il irii§rclie ci:ire GLÎprrhel>fi'iră autorizatia organelor 
comp. 

ihiţi:alesau CIfOflurriiri care intră sub inojdeflţa sebucuri;î d.eart; de a,PaHs'şi.c$re aparţin.orgahizaţiilOr 
int rnaţionai, .
mâi rnulteţ dal,eUniunii:'

cUînaită valo ,
speciaiuh.i;ifribol ' " 

p) mărcjleeare9i)b tl,f8ra? uto(!:z;aţi:a'orgi:lflEllor competente, 
ecusoan:e;embleme,.- blazoahe,semne heraldice, altele decât 

. . . 

dOtlânditeÎnaihtede,'data 
cele a\luteÎri\feder de:ar.t6te'r din (:;onvehţi<l dşla Paris. 

(2)Dispoziţiire.alin, (1)JiL b)--d) nu se aplică în cazul în care, 
înainte d datş ded,ePQzita.cElrerji de. Înregistrare, marca a '
dâbânctltcaraote! distinctivcauiŢTlare a folos.iriL săU dr ptul,> ,ArC prevăzute la arI. 
marcă este' refUZată sau, după caz, . 
s tisceptibilă afi utmătoarel emotive relative: 

a) dacăeste identicl;i 'c\1p,Jll,
serviCiile p htru a,nlerio(lri'j,
sunt identice cU eElle pentruc:are. marca a nterioara e!>tEl 
proteJată; .e)mar:w es,te'identică

b)dacă ,qinm. cel m.ulHd 
cu marta anter'ioari'işielinhiOfivede'ielentitate Sau similitLidiri.e 
a pro(Juse!or sau' servicjilbr care celedo.uă mărci le t.)rr'Srci'l
desemnează" Se poate crea, În percepţia publicLllui,un isc de 
confLizle,·.I66tusiviis.cul' dea,

i:2)În accepţiunea alin,(.11, sunt rn�rcianterJO.aremăreile a 
cărordi3tăde depozit !9ste<ahtenqarădatei dedepoiita, CerElrii 
de Inregistrare a mi'jrcHşau, după' ci;!z;a dreptului de.priOritElte 

inv.ocat în susţinerea acesteia şi care fac parte din .următoarele 
categorii:

.a) mărciiElcomunitarEl: 
b) mărcile înregistrate în România; 

având efect în România: 

valabil,vechimeaanterioară,potrivit prevederilor,Regulamentului
priyindmer®cQmUnitară,faţă de o marcă la carese'referă liL b) 
sau c); chiar-dacă această din urmă marcă a încetat să mai 
existesaLl aJăcutoţlie:ctUI unei renunţări: 

Sub.con<;liţia!nregistrăriiulterioare a mi'jrcilor; 
, 

mărclLs'

ar-că e ste  asemen ea, refuzatăI a friregistrare ,sau,
În cazul În este susceptibnă a fi anuli:ită 
dacăestEiideritică sau similară fnrapoit,cu o marcăcQmUhitară 
antenoar;3, în sensul prevederilor alin, (2), şi daca a fost 

marta tomu nitară ahteriOarăeste Înregistrată,ilturfqcilind '
marca cOJT)ul)itarăanter'io ară sepucLJră de LJnrellume [Il,:Uniunea Euro P,e,

' tenumelemarcjLcorl111Hitare,ahterioare; .•, . .  • ,"
(4) Om.arcă este,de asemenea refuzată la Ţllfeglstrare sau, 

,cazul fncare afostîhregistrată ,

dacă: 


nregistrată În Rornania,însensui prevedElril9r "IiI'lI21,şi dacă 
aceasta: ste de.stinată:afi înregistrată,ciriElşte 'dejaînregi fri'Îtă 
pel)trup[odusesauseryiciicare nlj cucefEl.peJllru 

:;care marca.anterioară a fost când marca anterioară 

ulteri oare.sear qpţine:un.profit necuv.erîitdiricaracterui,distinCtiv 
.si renumeJe mărcii <lnterioare oridacă feHosire<l' ar fi in' 
detrii:ne tUltaracterUlui distinctiv sau ,alrenume'lui marCi; 

.anterioare: 
b)drepturile detuţQând dintrco marcă neînregi$lrată sau 

dintrcun alt semn uiilizat în activitatea comercială au fost 

mărcii Ulf",rioare ori, după caz, înainte dedataprJonta.ţiiinvoeate 
prin Cererea de înregistrare il mărciiulterioare şi dacă acea' 
marci:jneînregistrată S?U acel sElmn\jtiti2;atconferătitularului' 

9!. e;xisfa Lin drept ?Interior, . altulde9 tcel prElvij:z:,utela 
alin.(2)lit.d), îri special un drept la nume .. undrept li'l imagine, 

'

ndrept de autqr;un'drE!pt de proprietate Industrjaiă; 
d)marc,aeste' idehtică sau similaracuo ma'rca colectivă, 

' .
naihte:dedata dedepqzit: 


anteriQClr i a difel.valabllitatea încetat cU '

'de. data de> depozit;, 

,·,

.înregistrată pentru produse ori servicii ide,ntiees8Li,sirrlilare, 

conlerindun dreplcEire a expirat din m,6ti.Yd ,nere înndire;cu cel 

muJ.t,2ani înainţededala de depozit,cLi,eondiţia ca titularul 

mE'lrbiiari'teridaresăişi fi dat acordul J?fnregist aiea niărcii 


''0iteiioare> ori săf1\jfi Litilizat marca: 

http:alin,(.11
http:Gtl3ristieiaie.i3


când 

dacă mandatarul sau 
de a 

re fLIzatăla înre.gistrare sau,dqţtăcaz, 

sawserviciilor pentru care se 

erere<j de înregistrare amărciL 

lemeAtele 
constituiedepqtitu I reg leme ntar al mă rcii . 

următoarele 

identificare' a solicitantului şi, după caz, a 

ii 'cărei 

.Cerei'r

e. verbale 
. ' 

' 

. tOi'la.J\ranjarirenftrepl;iie să 

amărcii se,pQ21te face 
în 

. 

ceastă .din urmEi cerere să' fie depusă la OSIMîn . lermen de 

ţiei privind 

1972, ()rgEjni:;:ată pe teritoriul , României sau Într-un 

.
. . . . 

. ..
. 

afar, ÎnqonditiiÎe preVăzute de lege, precum si de 

European, 

Soiicitantui cererii ele înregistraream rcii va 

solii:;italaO S IM 

sau cadrul cererilor diviilonare,cU plata 

alin. (2) sau ari 11 alin. ( 1J 

precum ' . şi în cursul 

O 

C!\PITO!. .. 

f:\rt. 
0811\.1, 

mandat<;lfului: 
e)c(rep[ezentare.QrafiC  

înregistraţe 
Ilshlprod s lor'$i/saU 

i

cjcontine 
elem nte'al m rciL 

'(2) 
temi riul r

ArC 1.2 -(1JDreptuliledeprioritate. 
1\trebuleinvoc?ţeodata. 
miitcli,justificate prin ,

{?) otE!le deprioritaţe·se 
.maxit'riUnl'3·lurii 

ArI: 

Reprezentarea 
solicitantul 

industriâiâ' sau 

plăţiLtaxeide i
În prev zut 

m 
piv şr?scereriiiQiţiâleÎndQuă 
prodtiseie.

i

$ 

distinctiV âi mărcii; . . ....•... ,. '. . . . .. 
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g) marca IYoate fi con fundată cu o marcă utilizată în o cerere de înregistrare a mărci! a fost re.glementar 
străinătate la data depozitului cererii şi care continuă să fie 
utilizată acolO, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de 
către solicitant. 

'(5) marcă este;deasemenee, refuzată la înregistrare. 
înregistrarea este solicitatI!! de cl!!tre mandaţarul sau a.
reprezent('jntui tiţqlartJlui mărciL, în nume propri,u :şif ră 

consirntărnântUI tif;uICjruluim'ărcii, 
reprezentahtul'titularulUi nU faCe dovada că are dreptul . 
solieita aceastij în re gis'trare: ofici iesa,u .oficiel recunoscute, în s,ensui COQv.en .(6)p. marcă nu este. 
înregistrarea nW(;lsteanulată atunci .când titularul miircii 
a nter-i oare sau aldreptului ahterior ,c6nsimte la înreg'istrarea 
ml!!rcii ulterioare. 3.0. noie.mbr/l;l 

(7)Om rcăpoateJi refuzată la înregistrare sau, după caz, 
' sUşcePtibilă a fi. anulată în condiţiile prevăzute la art,$ septies.


din Convenţia de la Patis. ' 

Art7.  NSltwrapro.duşelor

soI/cită Înregistr('jrea mărcii nu constituie niciun obstacol la 
.

. .  . . 

înre9istrarei;lace.stei;;t. 

UUII 
Gererjl.a (le înregistrarea mărcii 

ArL8. -Dreptulla marcă aparţine' solicitantului care a depus
priTlltJl,.În condiţiillO)legli,c' . 

9: -(1) Cererea de Înregistrare a mărcii; depusifla

re .Slctată rn limba rom ân'ă , şi conţinând e.
. .

prev ăiUte l8 alin. (2),. 
.(2jgere rea de înregIstrare.a m §rcii co nţine . .


elemente: 

aysoUdtarea explicită a înregisţr§rii mărcii; 

(2) Când . 
depusă pentru prima d.ală într-o altă ţară merirbrăa Uniunii de 
la Paris sau membră ,a Organizaţiei Mondiale. a Comerţului, 
solicitantul poatere v.enqÎGa data primului cjepozit printr o cerere 
deh gistrare în România a acelei21şimărci, cu c opdiţia ca 

6.ILlhi de. la data constituirii primului depozit. 
Art.11.. "- (1)Dacă solicitantul a prezentet anumite produse 

şi eiviCii sub O marbă în cadrul unei expoiiţii iriterhaţionale 

expoziţiiie il1ternationele,semnată la Paris la 22noiembrie1928, 
ratificat-fii·de România prin Legea nr. 246/1930, reVizuită Ja 

stat membru al Convenţiei de la Parls,şi dacă .0 .cerere de 
Înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate.acestepr6duse 
şlselVlcii l'l.fost.depusăla OSiM într-Un temrende61unjde la 
dâta'primel prezentări în expoziţie, solicitantul beneficiază de Un 
dtepfoe ,priOritate de la (jata introducerii produsului în expoziţie.

Ten;nenul .de6Iuniprevăzut la. alin.( ii nu va prelungi. 
de prioritate prevazut la a t. 10 alih: (2). 
.. preVăzute la afl. lasi 

cu depunerea cererii de înregistrare,  
acte de prioritate şi sunt supUselaxel iegal .stăbi.lite: . 

depun şi taxa. legală şepli:lteşte rn 
de la data cererii de înregistrare a hlărcii. 

, <'3) Nere$pectarea temrenului prevăzut la alin, (2) atrege
nerecunoastereaprioritătij invocale. 

13.'.  '(1) Înre'gistrarea uneilTl'ărci poate fi cerută 
inqividual sauJnc'omunde orice persoană, direct sau printr-un bJdate'l'e de mal'ld . ,
regGIăÎl1entLJld nipUbarea prezentei legL " ,sufici.enlde clară, a măYc. 

;esteceruţa:; :(2) solicitantUlui Prin mandatar este 
. . d), serviCiilor p'entru care se soli cită Obligatorie când nu are nicidomidliul, nici sediul SI 
înregistrarea mărcii; , ni6io' un:itate comercială efectiVă. [fi.Jncţional  

i p tEiritQtiull)i;îiUniiEurbpeneori în Spaţiul ECbneîmic 'e rdoy daa6hita:fii taxei de'depunere şi de publicarea'.de'Jnregisfrare amărciL Cljel<cepţia procedurii de depunere a cererii dlO) Înregistrare ,a 
(3) Ceret-ea :prezinri§ lTlentiLinÎexprese atunci când marca:' rnăr:6ii.

a) contine. una sau mai m'ulte culorirevendicate ca element ArI: :14,-'--"- .
'

. 

com nica; lnfer e  de 3lu i de la depunerea acesteia la ,h)este tridi'mepsiţ>naIă'şawde ur)alt tip decâtcel. ':OSiM,dovada înregistrare şi exam'lnarea cerer i, 

.pOatE  

serviCiile.în . .  

' . ..
saU 'figurative; . cuantumul deiege.

o transliterare Sau o traducere a mărciiori a unor .. . Art.15,'--:" (1) Solicitantul cererii de înregistrare a mă r'ci i care. ' .' . . 'se'r'ef13ră'la inăi' ulte;preiduse sau servi cii(4J,c;erereasere:ferăla psingurăroarcă şi. este prezentată sau mai multe c:ereri, repar'!iziind ' încondiţiiieprevăzute de reg lamentul') de a:plicare apn:izentei .legi. . .tax$i ;prevăz;ut1;l aei efie. (5;}Cererilede înregistrare depUse în baza Aranjamehtului (2) c:erer le dlVizionarlil păstrează dşta de. ,depozita·cereriide laMa9riq s:al,la ProtOc,OIUIUi;reJeti iniţiale şi,daci!i este cazul, beneficiul dreptulUi de pf"ioritate,înde plin eascăcon diţiileacest6rtralate. qo!:iâridifpotrivitârt1.0 (6) Depunereacererii'de înre!ijÎştrar,e 
. (3) oii citantul poate cere divizarea cererii' i nitiale în c(jrsul 'la reîjistratura OSIM;.pr'iri poşta: saU pe cale electronica,. 

condi.ţiileprevăiutede regulamentul"de apl icare8 prezentei legi procedUrii deexamiriare e mărcii la OSIM, pâA  ia 10areatJnei .. 
Ar'!. 10 ..  (1) DatadepozitulUi teglementar este data la care cteciziiprivirid înregistrarea acesteia,. 

af6ştdepUsa la QSIM cererea de înreg istrare amărciiÎn pcoceduni din..cadrulcomisiei de coniestaţii.a OSIM sau în cursul 
coridiţiileJn care aceasta coriţineloateelementele preVazute la orlcăreiprocedui-î de. apel .sau de recurS formulat Împotriva 
afl. 9 alin. () ). .decizjei·de"Înregistrare el mărcii. 

"l.Ase vede a Hotăr  rea Q,uvetnuluihr. 83311.998 pentru aproba reŞ Regula mentulu i .de aplicare a Legii nr. 84/1998 p rivin d mă rcile ,şi irdicatiile !ieo grafice, 
publicatHn Monitorul 'Ofidal·al ROIl) ni,ei, Partea 1, nr. 455 din 27n?iel)'ibrie 1998.. ' . 

http:serviCiile.�n
http:priTlltJl,.�n


i, OSI.M examinează dacă. sunt Îndeplinite 

$i examinare a cereriiri1..l este 

.de două 

în termen se· consideră că 

prevăzute. la art. 6. 

'.s.erVici,iie pentru care ac.eastej a 

lL{stifi.cElte pentry n eutilizarea rnărcii cu 

îndată, opoziţia formulată,indicârid 

prev ăzute I a ari. 5 a li n. ( 1) şi, dacă este 

cu privire la 

:Creeze il1d6ieji aSUprâîntinderii protecţiei' mărcii.,· OSIM Cere 

I1U inVocă un. drept eXclUsiv asupra 

prevăzute .Ia alin, (1) cererea de 

publice, 

.ceJe prevăzute la 

i

f

prevăzut 
sOlicifantului, pentrUrTJotiveîntemeiate, 

' .  c;eTewa derhregi trEjre.a 
depozitse pui:ilid ,Îrif6rfnafelectroriic, 

....
.. 

19.-:-(1) fntermen 
de·Tnregistrare·a.meirCiI;conform 

i

(4) opOZiţie., 
consideră eăaeeastanua:fos.qăcLită, 

i

i

(;3) 
a1calitatea sOli. itantylui, 

)condlţii.lepreviijzutela 

(1JCând ui') 
distinctiv 

d ta 
acestui 

b:Ydurata si 
leggtur up odlJsele.şi 

stenta. uno 
serviCii:ld nticEi S�'tU 

· aftfrirE')gisfrată;: .' . 
. .  
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(4) Solicitantul va depune documentele cerute de QSIM 
pentru diviZarea cererii iniţiale şi va plăti taxa legală fn terme'n de 
3 luni de la data solicilări.i divizării. În caz contrar, OSIM va lua 
act că solicitantul a renunţat la divlzarea cererii iniţiale. 

CAPITOLUL IV 

Procedurad  inreglsţf'!ire amărcli 


Art. 1.6. -(1)Îhtermen de o lună de la data primiriLcere 1 
de Înregiştrare ain rci. 
conditiili3 preVăzute la ari. 9 alin: (1) şi, In caz afirmăliv,·atHbuie.
datăd depozitcereriL 

(2)Dacă cererea huîndeplineşte'condiţiileprevăzulela art. 9 
alin: ( 1) ,0 S IMvanotificaSol icilant4/qi lipsur li3 cereri i,acbrd(lnd 
un terinende3luni.penfrudepunerea completărilor: În cazul în 
care sOlicilantul compleleazăTl'ilerri;len lipsurile noti icaţede 
osiM, dafaclepozilului este acee.a la care cMi3rea ele 
înregistrare amărcii a foslcorhplelată'conform art. 9alin: (1 );)n
caz·contrar, cerereaserespinge. 

' . (3JDacăJaxa:dejl)reg(slrare.
plătită (n termenul la arI. 14, OSIM poate acorda 

'Incă un termen' 
luni'. 

. (4) În caz.ul neplăţiitaxelor .
sOlidt$rjtQI .arenunţ"tla inregistrarea mărcii şLcefe rea se 
respÎrigi3. . . ... ..

Art:17; . . m.ărcii av(lnd 9Ejlă de 'cjmotivele'dete:fuz în maximum 7 iile de la 
dat,ădepun.e,rii, în ţondiţiil.eprEivăzute de regulamentul de (4) în cazul [ricar!9:au fostJomlulate opoziţii aplicare' a prezehtei legj: 

Art .18: -Înterm·end.edouă luni de ladatapublicăriicerefli 
de înregistrare. a m@ircH, conform art. 17, orice perso?nă 
inter,\3şaţă. poate. formuli:l.opservaţii privind c .erere2l<je 
înregistmre EI m'erroiipentrLjmotivele absolute de reiuz prev.ăzute .
laan.5, ' ." ' . . 

. . 
' 

Art.. deqoyiiluni de la datapubl.iceirl.l 
cererii art. 17, orice Persoanei .
intere.sateipQate for(nylaopoziţie 21Înregi5trarea m2irQIIPentru 
m'otivele relatlve de refuz. 

. 

notifiC 'r(j, că. 
(2)Opozlţille. trebuie să fiefQrmulejte în. scris, motivat·ş! cu 

plata taxeÎprevăzutede. iege. '(2) Îri lipsad'e9laraţiei (3) L,aeererea solic tantului, Jilularulmeircii car eă.'fOrm"ulat 
opoziţia prezintă OSIM dovada ca: 

. a) îri Gl;lrstJ! Ljn'ei peribilqe ,dE). 5 ani care precedă data 
publicării JŢlărcii . asypra căreia sea formulat opoziţ ia, marca 
anterioariia făCut.obiectUJun ,j folosiri efective pe iedtbriui 
Români'ei ţJentfLt prod4:sele şifbstfnregistrliÎtă: serviciiiEi pentru care o marcă se solicitei 

'b)exi'sIăn:ro1ive 
c)dwrata .ş[rntinderea publicităţii mărciinotorii.În Rom nia; 

. '. . . 

b) marca opusei face obiectul unei acţiuni în .anulare sau de 
decădere, până la soluţionarea definitivă a cauzei. 

(4) În cursul s uspendării, In orice moment, solicitantul sau 
oPOnentLiI poate solicita reluarea soluţionării opoziţiei, dacă 
rhotivL(lde suspendarenu mai subzistei. 

ArL21: -(1 ) Opoziţia formulată cu privire la cererea de 
inregiStrare amărciipupJicată se soluţionează de o comisie din 
cadrul Serviciului mărci al OSIM, potrivit regulamentului de  
aplicare a prezentei IEigl. 

(2) Comisia emiteUh aviz de admitere sau de respingere a 
opoziţiei, ,care este av,ut în vedere la examinerea'pe fond 

Art: 22. (t) .oSIM examinează pe fond cererea de 
îrire.gistrarea rhărdi şi hotăreişte admiterea înregislrăriirneireii, în 
tot ·S2l.U fn parte,ori respingerea cerer i de înregistrare a măroii, 
În termeride. maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub 
condiţf ";::1chiteiiii t axelor de Inregistrare şide examinare a .cererii 
prevăz.utede ie ge. 

(2) u'b condiţia achitării unei taxe suplimentare de 
urgentare, echivaie>ntăcu dublul taxelor de înregistrare şi  de 
eXfjlTJinare preVăzute de lege, OSltvl examin!9ază şi hotărăşte 
EI:'iupra.cerer i deTnregistrare a mărcii, în termen de 3 luni. de la 
'publicflrea aces!eia; 

..OSIM examinează: 
conform <irt. ;3 Jit. h) şi j), după caz; 

.b art. 12 alin. (1) şi (2). dacă în cerere 
se invoc  opnoritafe; . 

cazui,6bservaţiile formuieite. 

cerere.a defnregistrare a rnărcii pentru motivel  d .e refuz 
pri3vă;ZjJţeIa art, 6,,,yi?ul comisiei prevăzute laart 21 alin. ( 1)
este Obligatoriu I.a.examinarea pe fond. . 

"(5):În'cazul nerespectării termerielor prevăZute la alin. (1 )şI.(2) ,
OSIM este oblig<;tt larestituirea taxelorpercepyte. 'Art,.23,- element neesenţial al mărcii estel.ipsit 
de car2lcter . sidacă acest element este de natură să 

solicitantulUi să declare, în termen de două .Iuni de la 

· eLement. Declaratia se publică odată cumarcalnregistratei: 
· 
:Jnri3gistrare" meircii 'se respinge . 
.. Ari. 24. -.: (l)Examlnarea motivelor de refuz privind marca 
no!ories eface potnvil unor c riterii, cum ar fi: 

argrâdui de qistinctivitate, iniţială saU dobândită, a măr .cii 
notorii În România;

Intinderea utiliiării în România a.mărciinotorii în 

. . 
priVire la eate' 8ea.fă·cut,opoiiţi e. 

În C<l2U.1 nepl.ăţii·!?J.ieiQrlegale pentru . 

. 
se d)'atia'geografică 'de utilizare a măI:CIi notorii In România;

e).graduldecull.oa$tere a mărcii.notorii pe piaţa româneasca ..
InregistrEire a mărCi Lde 

ArI. 20, '-'-. (1) OS.\M nofific§ solicitantului cererii de de ătreSE!gmentul depublic. cărUia i se adresează; 
flexi rmărci id entice sausj mi Iare pentru produs e 

numele persoanei care aform.ulat"o ,.precumşimotive!e opOZiţiei sau similare, aparţinând altei. persoane
privindînregistran3amărcii, decâtace.ea carepretinde că marca sa este no torie. 

(2) În. termen de 30 zile de la data notifi.căriiopbziţiei, (2) PentrUexarhirrarea motivelor de refuz,· pe bata criteriilor 
solictt2jntulp()ateprezenta punctUl său. de vedere. prevăzutela·aiin.(1), QSIM poate cere.de la a.uiorităţi 

(3.jSoluţionareabpozjţieipoatefi suspendată .In următoarele InstitUţii publ i98 ,pre cum şi de.! a persoane juridice de dre pt privat 
situa,ţli: documente, fnve<jerea stabilirii notorietăţiimărc iifn România. 

Ei) cârid se pazeazei pe.o cerere de Inregistrare â mărciL ArI>.25.-CâlidUnmotiv de re fu? , di.ntre 
până .la îriregistrarea acesteia; ar:!. 6, se aplică numai la anumite prodyse !lau servicii pentru 

. 

http:dec�tace.ea
http:m�rciinotorii.�n


Propiietate lndustria lă . 
de 

îriregiStrare. a mă rcli p 
cerere <l solieitantWlui . rlUm'5:ii MntrtJ 

supu : na*elor preyăZl,lte 

de'pOzihJlui re91 ;n-lentar 
peri6adă de 1 0 ani.· · 

mbd 
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care înregistrarea mărci i  a fost solîcitată. înregistrarea va fi 
refuzată num,jj:p.entru aceste produse sau seNicii . 

Art. 26. - (t) Dacă Tn urma eXaminării cereri i .  p otrivit 
p revederilor art. 22 şi 24. se constaiă îndeplinirea condiţiilor 
legale. OSIM'dţlcl'de Înregisirarea mărtii. Marca se publică În 
BlJletinuJ O ficial. de în format electronic. 
în maximum două lurii le data deciziei de înregistrare. iar 
OSIM eliberează celtifi.c<ltul de'întegistrare a mărcii numai după 
plata taxei de publicare şi eliberar ,  

(2 )  Dacă cererea n  îndeplineşte condiţiile Mntru 
înregistrare a  m rciJ. 08\.10 .r1.otifică aceasta solicita·ntului .  
acordân duci unJermen de 3 luni îri. care acesta să îş i poată 
prez;enta puncrul <je v ede(e bri s ă Tşi retragă cerereEI: Termenul 
poate fi prelungit cu o nOLiă perioadă de 3 ·Iun i .  Ia cererea 
s 91 ieitMtulUi şi eLi:pla!€iJaxei prevăzlJte de lege .  

(3): L a  expji-?re?termenului prevăzut la a l in . (2). OSIM \ia 
' deCide. după caz. înre.gistrarea mărci i ;  res pingerea cererii de 

înregistrare a m ăi-cii. or(V1'l lua act de retra gerea cereri i .  
Aii. 2i - (1,lSbll.cifantul poate; în o rice moment. să lşi 

retr1jgi'i ·cererea de..înregislrare a măr!;ii sau să îşi lir(lite:z;e lista 
de produse sau de servicii. C2lnd marca a fost deja p ublicată; 
retrage ea saU limitare a '  se "  publică .În Buletinul O ficial de 
Proprjetate" nd u$tri.aIă  

(2) 'Ceterea de oate fi modificafa . Ia 
r!9ctificarea .numelui $au a 

adresei SOiicita0tuÎui ori pentru aite rectificăti ce nu afectează 
esenţi'al marca sau iiu:exlind lista de pr6 duse o ri de servicii 

(3 ) Orice r;nodifiyare ceru\ă de soiiqitant până la înregisirare; 
care a.fe ctează substanţial marca bri l ista de produse sau de 
s ervkjjj . trepuje's Jaoă obi ctl!i unei noi cereri de fnre.gistrare a 
mărdL 

Art 28. ·  Îh c)Jrsul pracedurii de:Înregistrare .a mărcii . OŞIM 
poatecere sollcitanbJlu i  !ămljririJe ş i  a12te1e pe care le coqsideră 
n ecesare. dacă există b îndoIală asupra exactităţii sau a 
conţiqljb,JIj:Jl eiem,enleÎ()r ceterii de, înre gistrare a mărciL 

Ar!. 29',,-(1l0SIM Înscrie:: .de îndâtă , În RegistrUl mărcilor 
acE'iI!9 m ărdi' peiitru ,care s a luat, o. de.bizie de înregistrare. 

(2jÎnscnerea ihregistr rii rnarcii In Registrul m ărci.1ar este 
ije lege . " . 

(3) [)wpi:i îr)sctjerea}f1 Reglstrw! mEjrcilor; O S I Iv1 el ibe.re ază .' certifiCatul/de îriregi stl':are 'a mare li :  
(4;):R egistrLll mărcilor eşl!3l pUbiic. 

CAPITOLUL;V 
. Durata, reînnoirea. şi mO,dificareaJnregistrării mărcii 
Ari:. 30 . (1 ) Îriregisfrarea rriărcii produce ef!3lcte cu 

înCe'pere'de la>qeta al mărcii . pentru o . . 

(2) Ca. eeretea tituiarului , înregistrarea m ărciî poate fi 
reînnoită Ia 'ntqJlinireţl fie:c!i"rui term en :de 1 o ani . cu plata.tEi)( ei 
prei/ zute de lege . 

(3JO;irerea de re.îrfnqire aÎnregistrării mărcii poate fi făcwtă 
înEjinte de explrarea ;dljn:ltel: de prot!3lcţie. în curs. dar nu m ai 
devreme de 3 IunUnaii)!e:de:expira rea acestei dur.ate. 

(4}RefnnoireaJnregistrării·rnărcii operează începând cuziua 
imediat urrn ătoâre exPlrarli du'raiei de protecţie În curs. 

(5) TaXa .pentru reînnbirea;Tnregistr-ărij  mărcii este .datorată. 
odată cu cererea de reînnbire :  taxa poate fi plătită . şi în 
următogirele 6  luni de. Ia expirarea duratei d e  preMcţie . cu 
majorarea prevăzută de leg!9." 

(6) N.eplata taxei în condiţiile prevăzute la alin . ( 5 )  este 
sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă. 

Aii. 3 1 .  - (1 )  Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii va 
conţine: 

a) sol i citarea expresi;l a reînnoirii înre:gis.trării mărci i ;  
b tdatele de identificare a tiiularului ş i .  dacă este cazul. .

nume:le ş:i domiciliul. respectiv sediul mandatarului  
c)  numărl,J1 de înregistrare a mărcii în Re:gistrui mărcilor; 
d) data depozitului reglementar al ceretii de Înregistrare a 

mărcii .. 
(2Y:Câhd titularul soliCită reînnOirea numai pentru .o paiie din 

produ;iele şi serviciile .înscrise în Registrul mărcilor. acest<l va 
indica şi · riumele acelbr produse sau setVieii pentru care se 
soli cită. reînnoirea înre.gistrării mărci i .  

Art. 32. (1 )  Dacă O SIM constată că nu sunt fndepiinite 
condiţiile prevăz uta de lege pentru re înnoirea: în regi strării m rci i .  
notifică a.ceasta titularului .  care p oate prezenta un răspuns . în 
te llŢlen.(Je 3 Iuni d.e J  primitea notificări i ;  îii iipsa unui raspuns 
în tellŢlen , cererea de .reTnnoire a înregistr1!trii mărcU serespinge. 

(2):'Solieitantulcererii de reînnoire pbate contesta decizia de 
respingElr::e Ej reînnqitii înregistrării . în termenul şi  cu proc.edur1j. 
prevăzutEi Ia ar!. 86: 

ArL 3:3 ,  c11 Reînnoirea înregistrării mărcii se ÎnsQrie În 
R eglstrul niă rei lot" şi s  p ubl ică în Bul etiri ul Oficial de 'Proprietate 
IhdustriaI ă; · înter'nieQ ge maximum 3 lUni  de . Ia depunerea l a  
OSIM a cererii de reînnOi re . 

(2) În scrierea reînnoiti i  mărcii În R egistrul mărcilor este 
swpusă taXelor prevăzute de lege. 

(3) O SIM .eliberează .titularului un . .  certificat oe reînnoire El 
în registrării m ărci i .  

Ali.. .34. - (  l) .Pe durata protecţie i  măreir. .titularul poate 
.s.oliciiala OSJM. ClJ plat.a taxei preVăzute de lege. introducerea 
de m ooificM neeser:iţiale ale unor elElm enta al e mărcil .  sub 
conditiaca aCElstea s ă nu "fecteze cara cterul .di sti nctiv al mărci i ;  . . 
iista de pr-o'duse şi servicii nu poate fi extin ă . .  ' 

(2) O S IM va înscrie în Registrul lŢIărcilOr mpdificările 
iritroduse .. conform al i'ii . ( i  ), şi va publica marca. astfel cum a .
fost ificată.· 

Art, 35,  În tot cursul peribadei de. protecţie a mărcii, 
titularul. acesteia poate solicita OSllvI . cu platataxei preVătute de. .
iege . înscrierea modificărilor  intervenite cu privire ia numele. 
denumirea. adres  sau .  sediul titularului în Registrul lŢI rcilor. 
Modificările însctise în Registrul mărcilor se publieă.·în Bu letinul 
Oficial de Proprietate Industrială.  

CAPITOLUL VI 

Dreptun conferite de marcă 


Ar!, 36.  - (1JÎnre9istrarea mărcii .confer  litularLjlui sălJ. un 
drept excfusiv asupra MărciL 

(2) Titularul rnărcU • .  poate c.ere Instanţei. jUdecătoreşti. 
compe'terite să interiică leiiil or să foloseasci:i, în activ itatea Iar .' comer.cia l .  fără consf.mţăm·âiitul său: 

a} .uri semn identie rnărci i ;  pentru produse sau servicii 
identice celbfpentru care marca a fo.st înreglsţrBtă; 

·bjun semn pentru 'care, datorită faptului că este ideritic s au 
aserriănător cu o marcă şi din caută că prodLJsele s au s eNiCiile 
cărora li se aplică marca swntidentice sau similare; există un 
ti.se de<.Confuzie în percepţia publiCUlui . iriel.uzând tiscul d e  
asociere ·între.semn şi ·marcă ;

c'):un semn identic' sau asemănător cu. marca. pentru
produse au pentru Servicii diferite de· qeJe Pentru care m"rca 
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este Înregistrată ; când aceasta din urmă a dobândit un renume 
În România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar ·fi În 
detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori În detrimentul 
renume lui acesteia .. 

(3) În 'apl icarea al in .  (2); titularul mărcii poate cere să fie 
interzise terţilor, în speclal , următoarele acte: 

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; 
b) oferireâ produsel or sau com erCiClIiZ area ori d eţinerea 10r În 

acest scop sau , dUpă caz , oferirea sau prestarea serv.icii lor sub 
acest semn: . 

c) PUnereCl În liperă 'circuiaţie , exportu l ,  importul, plasarea 
sub un " regim vamal susperisiv sau economic, precUm şi 
acqrdarea'orid!irei alte destinaţii vamale, aşa cum aceste.a siJnt 
definite În reglemeritările vamale, produselor sub acest semn:  

În care aceasta este încorporată . Cesiunea trebuie făcută în 
soris şi semnati:l de părţile contractantei sub sanCţiunea nUlităţi i .  

( 2 )  Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mi:lrci i se  
poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care 
marca este Înregistrată sau numai pentru o parte dintre:.$ steşi 
cesiunea. chiar parţială, nu poate Iimitaferitorial folos(rea hiărcii 
pentru produsele sau,servici i le  la care se referă: 

( 3 )  În cazul ih care patrimoniul titularulUi inarcii estet'ransmis 
În totalitatea sa, această transmitere are CCl efeg!: şltrans,ferul 
drepturi lor cu privire la marcă. Transmiterea Hhor. elemente din 
patri mon iul titula rul ui nu :afe ctează cal itate.a de,titular.al 'drej:ltu lui 
lamarcă . 

(4) Mărcîie identic" sau similare ,  aparţinând \:leelUiaşiJitular 
şi care ,sunf fo!osite pentru produs", sau servidj .dentic;e sa.lJ 
simi.lare , nu pot fi transmise prin cesiune .d.ecâUn totalitate si 

inumai către o singură persoană , sub sanctiunea nuirtătii aGtulu' . ', .  'dlutilizareasemnUIUi pe documente sau pentru publicitate . 
Art. 37, - (1 ) .Solicitantul cererii de Înregistrare a mărcii 

poate cere ca terţilor să le fie interzisă efectuarea act Jor . 
previ'izute la art. 36 alin, (2) numai după pubiicarea aceşteia. 

(2) Pentru actele prevăzute la  alî'ri . (1 ); săvârşite ulterior 
pUblicării cererii qe Tnregi'sfrare a mărcii. , sol iCitantul poate'cere 
despăgub i ri ,  potriVit dreptului comun, Titlul p"ntru plata 
despăgubiri lo!' este execLltoriu numai dUpă data Înregistr�rii 
mărci.i . 

(3)  În caZul în care cererea de înre'gistrare a mărcîi a lost 
respinsă, solic.îtantţ.tl;nu are dreptul lCl despăgubiri. 

Art. 3$ . __ (1 )  Dreptui aSL!pram rciL se e puiz ează, ia rtitu larul 
nu poate interz ice altoi: pers6ane folosirea acesteia pentru 
produse care aU fost puse În oOmerţ în Uniunea Europeană şjjn 
Spaţiul EcononiiC European sub această marcă de titularul 
Însuşi sau cu consimţ§mânt!Jl .s.ău. 

(2JPreveder'i1e alin . .(1) nu sunt apl icabile dacă există motive 
temeinice' care jUstific  oj:loziţii;l titlliaru lui la comercia lizarea 
ulterjoară a produselor, în specia! atUnci când stai-ea produselor 
este rrrbdifici;ltă si'iu a lter ti'i :după plInerea l ot în comerţ 

Art 3  -(1 ) Titularui lT,lărCii nl,J poate oere să se 18terzică 
Uhlii terrSă',folosească în' aCtivi!ate"a sa,co m ercia lă :  

.aJ nL!mel /.denuhi irea S21U a.dresa/sediul titularului : ' 
b) i ndi ţii c;are se refer'i'i i2!; sP"cia ,  calitat",a, d",st;naţia, " valoarea, origiriei2l gei)grafiG , . perioada d.e fabdc,aţi,, a 

produsului,sau pepoaqa presti';iJ.ii serviciului sub marc§, precl,lm 
si la oriCe:Ei'lte caracter'istici ale acestora; , o) mar,ca, daca ac;easta e.ste !leoesară pentru a indioa 
destinaţia produsului saU a serv iciu lui ,  în special pentru 
accesorii saU, piese detaşa bile , . ' (2) Pispozi.ţiile alin .. (1 ) sunt a plica,l:li le cu condiţia ca folosirea 
de ciîtte un tert, a elemedfi:llor prev,i'iz,ute la lit. a) şi cl să fie 
oonformă .bunelor practicj:dii:J dotn {liu i ,i ndustrial od oomercial . 

CAPITOLUL VII 

Transmiter a repturiJorasu Pr'a mărci i 


Art, 40. ,....... ( 1 )  Drepturile asUpra mărcii se pot transmite prin 
cesjune:, lioe.t:)tă sau. pe:pflle :sljcc",sorflIă . 

(2)E:ste ; d  asemenea, conside transmitere de drepturi 
şi executarea silită a debitoiiJlU i ;  al mărci i ,  e fectuală· în 
condiţiile legii. 

(3) fnscrierea transmite'li i de drepturi asupra mărcilor aflate in 
l itig iuse suspendă pi3nă la datarămânerii definitive a hotărâriior 
judecătoreşti cu privire la acestea . 

Art. 4L--:- (r) Dreptulile cu privire la marci:l pot fi transmise 
prin cesiu.ne , .i ndependent, d" transmiterea fondului d.e comerţ 

Art. 42 ; - (1 j Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoţită de. .  .
actul doveditor al schimbării titularul.u i mărci i .  . .. 

(2 ) OS.IM. refuză .înscrierea transmlterii cesiunii dClo  rezult  
în mod evident faptUl că prin ac"astâ publicul ' est indus În" eroare CL1 privir", ! a  natura , calitatea. sau originea geografică Cl 
prodUselor saU servici ilor pentru care marca a.Jpst Înregistr?tă, 
în afară dEJ situatfa îo'care beneficiarul transmitElrii 2jqcE!ptă să 
limiteze transmiterea mărcii la , produsele'saU , serViţiih3 p,entrl.l' 
ca e marca nu,.este înşelătoare. 

(3) La cererea p rsoanei interesat.e .şi cL! platEj taXei 
prevăzute d e lElge, OSIM înscrie cesiunea în'Registrul mărdlor 
şi o, pubnc  . în ' Buletirrul O ficial de Proprietat" lhdu triaIă.  
Cesiunea est" opozabili'i terţi lor de la datEl pubircăriiacesteia. 

Art: 43 . ...:.... ( 1)TitularUI mărci i poate,.În baza unui oontraclde 
l icenţă, să a utorizeze terţii să fol osească' marca pe întreg 
te.fitoriul Ro!'n ni.ei sau pe o parte a acestuia, pentru. toate" Sau 
numai pe ntru o parte dintre produsele ori serviciile pentr:u gare 
marca a fost înregistrată.. Licenţele pot 'fi exclus ive' sliu 
neexclUslve .  

.(2)TitularuL !'nărcii poate invoca drepţUrile coofe.rite d.e matcă 
împotriva licenţiatului oare a încălcal cla U2;ele contradului .de 
licenţi'i, În ea ce rldveşte durata folQskii, aspectul rnărcfi şi 
natura PFOQusel()r sau a serviciilor licenţ.a ,a rost 
acordată , teritoriul pe care hiarCa poate 
produselor fabri;cate sau a servici i lor furnizate de llcenţiatsub 

' marca p ntrU care ,sca acordat licenţa. . . ' . ' . . 
(3) Pe durata contractului de l icenţă.de marcă , l icenţi2jtUI. .esţe.

obligat: ' .  . . .' a).s . folos",ască, pentru produsele că'rora l i ,se apF(;am2lrca, 
numai,marca Ce face o.b iectul contractului de l iee'nţă, aVâod . totuşi lIbertatea de . a;aplica pe aceste produse. semn€! indiqŢind . . .
că el este fabric$htui â.cestora: ' 

b}să pună. menţiunea sub ficenţă 211ăt.U i d" m<;l[C8 aplicată 
pe produse!e ce 'fac obi eGtul ace slei a, nlractuluL , 

:(4) Ucenţele s e  înscFiu În R egistrul cu piatCl taxei 
prevăzute de si se ·' publ ică În Bllietimii OfiCial d.e · 

este opoţabiIă terţilor·de)a d?t<;l '
pUbl icării acesteia . 

Art, 44.,-( 1) Dacă.îri contractul de l icenţ  nu. este stipulat 
altfel. l icenţiatul nU  poate intrOduce în justiţie. o acţiune. în 
contri;lfacer", fără cpnsimţământul titularuluimărciL 

(2)'Tilularul unei licente exclusive poate introduce o actiune ' 
În contrafacere , dacă, dupa ce a notificattitUlaruluimărcii a�tele 
de contr'i3'facere de care li l uat cunoştinţa, acesta nu a aoţipnat 
în termenul solicitat de l icenţiat. 

http:licen��.de
http:Ro!'n�ni.ei
http:poate,.�n
http:titularul.ui
http:cesiu.ne
http:presti';iJ.ii
http:de,titular.al
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( 3 )  Când o .acţiune în contrafacere a fost pornită de către 

titular, oricare d intre licenţiaţi poate să intervină în pro ces , 
so.l icitânc:i repararea prejUdiciului cauzat prin contrafacerea 
mărci i .  

(4 ) Lipsa îils crierii uhei l icenţe la  OSIM n u  afectează: 

.
a) va labi iitatea înregistrării mărcii care face obiect a l  Jic enţei 

. .ori CL! privire la pr6tecţi  licehţei mărci i ;  
b)  intervenţia într-o aqiun  în contrafacere angajată de titular 

ori obţinerea, În cadrUl aceslei procedUri ,  de daune-interese; .ca 
urmare a contra fa cerii unei mărci care face ob i ect al licente i . 

(5 ) Înscrierea l icenţei nu este .0 condiţie pentru ca fol sirea 
unei mi1lrCL de ben.eficiarUI l ic.e.nţe i să poată fi considerată 
echivale ntul unui act de utilizare de către titular, în cadrul 
procedurilor reJ",riloare la dobândirea, menţinerea validităţii ori 
la apărarea (Jrepturilor cu privire I.a acea marcă .  

CAPITOLuL VI I I  
Stingerea repturilpr .asupra mărcilor 

Alt. 45. ( 1  ) TitulaJ1,.l1 poate' să renunţe la marcă pentru toate 
s au r)umai pentn  o pi3rte dintre produsele sau serviciile p enţru 
care marca a fostJnreg.istrată . 

(2 ) R emmtarea la  m.arcă se. declară în scris la OSIM de către 
titularul mărcii s U de către perso na împute micită de acesta , iar 
d repturile a supra măfcii se sting, cu. priv i re la produsele ş i  
serviciile l a  care marca s e  refera,. i a  dala înscrierii renunlăni fn' 
Regislrul mărCHor. . . . . 

(3)  baca o l icenţă a fost înregistrată , renunţarea la marca 
este insCri si'i. numai qacă titularul mărcii probează că a notificat 
l icenţialului despre intenţia de a renunţa la  marcă. 

Ari . . 4'6. - (1) Orice persoană i nteres ată poate solicita 
Tribunal'uluÎ Buqureşti, oric nd în cursul d uratei de protecţie a 
mărcii. .decăderea titularului .d i n  dreplurile . conferite de marci'i 
d<lciii: 

a) fără motive justi fic<lte , jntr-o perioadă neîntreruptă de 
5 ani. socotită de ladata Tnsprierii în Registrul mărcilor, mi'lrcanu 
a făcut o.bi.ectul·unei folosiri. efective. pe teritoriul României pentru
prod usele sau s.ervi ci ile pentru CJ;lre aceasta a fost înre.Qistrată 
saudacă aC.easta folosire,e iosl:suspendată pentru o perioadă 
neîntrerupta de ani , 

b) dUpă data Înt'egistr13ri i ;. marca a devenit. ca urmare a 
acţiun ii sau inaqţiuni i titul aru lui , deş em narea uzua 113 în com erţ a 
produsului sau a serv iciu lu i pentru care a fo.st înregistrată ; 

cl după; dat€! înregistrării şi c€l urmare a fo losirii mărcii de 
către titular sau cu cons imtământul acestuia, marca a devenit 
S U5ce ptib il  a .induce publi ul în eroare, în special cu pnvire la 
natl,lr<;j, calitate€l sau provE!nienţa geo.gra fică a produselor ori. .
serviciilorl'rentriJ care a foslÎn registrată; 

d)  marca a foşţ înregisirEjtE\ p  nljmele unei  persoane 
neavând calltatea  preVătută la art. 3: IiI. h) şi il 

(2) Este' a,similată fo.lOsirii .efective a m ărcii : 
. a) folosirea mărCii sub d fo.rmă care di feră de cea înregistrată 

prin .anum ite elemente ce nu alferează cara cterul disti nctiv al 
acesteia ;

b) imposibi l itatea fo.lOsiri i mărcii din circumstanţe 
independente de voinţa titularului, .cum ar fi restricţi i le la irripo.rt 
sau ca Urmare a altor .dispoziţii ale autorităţil or publice. v iiând 
produsele saL! servici i le  pentru care marca a fo st înregistrată ; 

c) ilpli6area TTiărcii pe produse seu. pe  ambalaje .exclusiv în 
vederea exportului: 

d) folosirea mărcii de către Un tert având consimtământul 
titul rului sau de către orice persoan  .abilitată să ut'i l izeze o 

marcă colectivă s au o. marcă de certifica re , fiind consi derată ca 
fo losire a mărcii de către însusi titularul a cesteia, 

(3) TitularUl nu poate fi de ăzut din drepturile sale dacă, În 
perio<;jda :(je la expirarea termenL!lui prevăzut la alin, (1 ) I it. a)  şi 
până la prezentarea cererii d e  decădere, hiarca a fosffolositi:i 
efectiv. TotQşi, dacăjnceperea sau reluarea folosi:ri i mi:irCii a avut 
loc cU 3. luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii d e  
decădere, fo losii:ea h11lrcii nu es te luată î n  considerare d acă 
pre.gătirile pentru . ÎnCeperea s au re luarea folosifii aU interven it 
nljmai după cetitularuLi'l .luatia cunoştinţ  de faptul dl a rputea 
fi introdusif o cerere de decădere. 

(4) Dqvede folosirii mi:ircii incumbi:i. titUlarului acesteia si , 
poate fi făcutE\ prin ortce.mijl oc de probă. · 

(5) D căderea produce efecte de la ·dafa. introducerii cererii 
de. dec13dere· 1a" in ta nţajudecătorească cOf\1petelJt§ . 

(6) M arca se radiaza d in Registrul mărdlor şl menţiunea 
radierii sepUblLcă inSuletinul Oficial de Proprietaie Industrială.  

Art. 47 . "-'. (1) Anuiarea înreg istrării . mărcii poate fi. cerută 
Tribunalrilui BUcureşt(de ;către orice persoană interesată, p ehiriu. 
oricare dintre urrnăto.a re I.e motiVe : 

al Înregistr r amă[cU s-a făcut cu ner sPectarea dişpoziţiilor
aii, 5 a liri., (1J; 

'b) înregistrarea mărci i s-a făcut cu nerespectarea disppziţii lor 
art . .6 ;  

c)  Îllre gistrarea inarCii a fOst s ol icitată:cu te<.kredinta; 
d}înregistrarea rh}ircii a duce aling",re dtepiljlui la Imag ine. .

sau humeluipEi'trbnimic al unei perSoane ;  
e )  înre.gi.strare<'i t;nărcii aduce ati ngere UJ:wtdrepturi anterior 

dobânditew priviJe la o indicaţie geografic? proteJat?, un desen 
saLi un nn ode l industrîa l protejat sau alt drepl de praprietate .
industria lă protejalon:cu privire la un (jrept de euto.r.;

:(2) Acţlune  TI1 an iare pentrumativul preY1lZLi\ la aHn, ( 1).
lit. .c).poat .fi intro.dUsă o.ricând în perioada d/) 'protecţi",;a m rcii. 

(3)TermenuI Tn Care poate . fi cerută. an.lJlarea fnregistrării 
mi'lrcji pentru m olive le prevăzute iit. a ), t.); d )  şi  e )  . 
este :de;5 ant i ci:irge'de la  data rn r6ii:' . . .  . 

(4) Ir)registri'lre.a rn.ărcii nu poate fi anqleti1l pe motiyul 
' exislenţ'er unul cOhflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din 

urma nu Thqeplineşte condiţiile d(3 utilizare prevăzljte)a arj:. 46 
alin , (1 .P(S). 

(5) Dacă marca anterioar'ă nu a  fost fdfosJtă decât p'entru a 
paiie din produsele. sat..r serv ici i le  pentru Care marţa a fost 
Înreg istrată ,  .înregistrarea mărcii poate fi anuiată numaipentru 
acele produ5  sau servicii pentru care marca nu a fostfol osit . 

Art. 48. - (1}Ţifularul unei mărci anteri oare, care'cu ştiinţă 
a tolerat într-o perioadă neîntreruptă d e '  5 ani folos i rea unei 
mărci ulteri.or înregi strate , n  u p oate s  c(3ară a nularea şi ni ci sa 
se opuni:'i fo lesirii m rcii ulteriba re pe ntru prodUsele 51 s erv icBIe 
penttu care ac astă marcă ulterioară a folosită ; In afară de 
.cazul în care înregistrarea m ărcii ulterioare a fost .cerută .cu 
re,accre:linţă ' . . .

(2) In 'cazul prevăzut la a l in .  ( i);  titula ru'l rh ărcll ult(3rior
Înregistri'.lle nu se poate opune folosirii mărcii anterioare., desi 
aceasta din urmă. nu m ai poate fi invocată împotriva m rdii. 
ulterioare, 

ArtA9. D.acă un motiv de decă.dere sau de nulitate eXistă 
numai pentru o parte a produselo r sau a serviciilor pentru care 
marca a fo.st înregistri'ltiii , decăderea 's.au nUlitatea va produce
efecte nţlmal cu privire la aceste prodLlse s€lu servicii. 

http:ulteri.or
http:irripo.rt
http:TitulaJ1,.l1
http:daune-interese;.ca
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CAPITOLUL IX prevăzute. la art. 50 al in ,  (1 }--(3) .  anul a rea ace steia poate fi 
Mărci colective solLcitată Tribunalului Bucureşti de către persoana interesată. 

orioând în perioada de protecţie a mărcii . Art . . 50. - (1)
comercianţi . de prestatori de s erv i ci i  pot sol icita la OSIM 
înregistra rea de mărci colective .. 

(2) Solicitantul înregistrării unei mărci colective va depune. 
odată cu cererea de înregistrare sau ceUârziu în termen de 3. luni 
de la data notificării de către OSIM. un regulament de folosire a 
m ărcii .colective. CerereEl va fi supusă c.erinţelor prevăzute la art. Q ,

(3 )  în  regulamentul <:le fo losire a mărcii cOlective .solicitantul 
cereriide înregistrare a mărcii va indica persoanele autorizate să 
folosească, marca colectivă. condiţ i i le care trebuie îndeplinite 
pentru a deveni membru ·al asoCiaţie i .  condiţiile de folosire a 
mărcii .  motivele pentru care această utilizare poate fi interzisă 
unui  membru al asoCiaţiei , precum şi sancţiuni le care pot fi 
aplicate de a soCiaţie.  

(4) Regul amentul de folos ire a mărcii co lective . poate să. 
prevadă ci'j marca cole ctivă nu poate fi transmisă de către titular 
decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei . 

Art. 51 .  - (1) În afara motivelqr: de respingere p revăzute 
pentru cererea de Tnregi'strare a unei mărci indiViduale. o rriarcă 
col ectivă este re spinsă:la iriregistrare. dacă : 

aJ.sol icitanţul nu are caJ itatee prevăzută la  art 50 alin ,(1 ); 
b) nU 5urit înd eplinite cerinţele prevăzute la art. 3 IiI. el; 
el re gulam'eniul .de foiosire a m i:ircii este contrar on;lini i  

publice sali bunelor moravuri. 
(2) După publicarea mărCii .colective şi a regulamentuluide 

folosire a;aceştei rnărci . titularul unei mărci anterioare sau 8,1 
unei mărci notori i .  precum şi al unui drepl. anterior dobâhdit cu 
privi re l a  im Elginea ori la numele patronimic al acestuia . la  o 
indicaţie geografică protejată . la un des€)n sau un modei Protejat 
ori la' un drept de a8tor. pre.cum ş i  orice altă persoană i nteresată 
pot formula la OSIM.  în termehul prevăzut la art. 19 al in . ( 1 ). 
opOZiţie la Îhregistrarea mărcii colective . . Art. 52. - (1 )  TitUlarul măr-Cii colective trebuie să com unice 
l a  QSIM orice modificare a regulamentului de folosire a'mărcii. 

(2)' Mo dific rea re gulamentului de  folosire a mărcii produce 
efecte numai de. la data înscrierii modificării în Registruljilărcilor. 
Modificarea nu este mentionată în registru. dacă·regulamentul 
de foi qsi re a mărci i ,  odificat. nU corespunde cerinţelor 
prevăzute la art: 50 alin. (3)

Ari. 53. - Orice persoană interesată poate cere Tribunalului 
Bucureşti . .oricând în perioada de protecţie a mărCi i .  decad,erea 
titularului dindrepturi le conferite de o marcă colectivă. cijnd: 

ei) fără motive justi ficate, marca nu El făcut obiectul unei 
folosiri efedive intr"o periOad  neJntr ruptă de 5 anL cEllclJlată 
de la data ftlscrierii niărcii în'oRegistriJl mărcilor. pentru p rodusele 
sElLi' servioiiie pentru care ma ca ,a fost înregistrată;  

b) titul aru I a folosit marcel în alte. cond iţii decât ce lepreVăz ute 
deregulam enl.sau nu a luaI măsuri pentru a preveni o a.sUel .de 
folosire; 

c) prih folosire, marca a devenit susceptibi lă de a induce 
publ iclJl în eroare. . Art. 54 . - ( 1  ) Oricare persoană interesată poate cere 
TribunalulIJi Bucuresti anularea înregistrării unei mărCi coiective. 
în termen de5:ani d  la  înregistrarea acestei a .  dacă există',unul 
diritre molivele prevăzute la art. 47 alin ,  ( 1  ) I iI. al .  b) .  d) şi e ): 

(2 ) Dacă îr:îregistrarea mărci i  a foslsolicitată cu rea-cr.edinţă 
ori marca <:l fosl înre gi strată cu nere speclarea cerinţelor 

Art_ 55. - Mărcile colective sUnt sup use regimului mărci lor 
individual e. daci!i prin prezenta lege nu  se preVe de altfel . 

CAPITOLUL X 

Mărci de certifice,r  


Ar!. 56.  .,...- (.1 ) Mărcile de certificare pot fi înregistratela OSIM 
de către persoan ejuridice legal abil itate s.ă exercite coritrolul 
produselor sau' al s.ervicii 10r în privi nţa ele rhentel or prevăi ute la 
art. 3 IiL f). 

(2) N u. pot s olicita înregistrarea unei mărci de certifiCare 
. p'ersoan;;.le juridice care fabrică. imp.ortă sau vând produse ori 
presteElză. s ervicii . altele decât ce le  de control în d omeniul 
calităţi i .  ' . ' .. .

Art: 5T: '-Ci ) Solicitantul înregistrării unei mărci de certificare 
va depune. o dată cu cererea de înre'g i strare, prezehtată 
c,onfo(ni ;'arl. ,9 . ori o.el mai târziu în termen'de :? luhi de la data 
r)otificării d", către O$iM: 

a) r'egulatri ntIJl defolosire El  mărcii de certi1iqare ; 
b)aWtorizaţia şau documentul din care să rezulfe exercitafţ')a

legal'ă :Ei adivităţii de .certificare o ri ,  d aca 'este cazul .  dovada 
îriregisti:ă.tii rn.ăi:cii 'de qertificare în. ţara .,de. origine 

(2) RegulamentUivairidica persoanele autoriZate .să utilizeze 
marca. elementeLe s i  ţaracteristici le .care trebuie să fie certificate 
prin fTlarcă, modul in care autoritatea compete':lw d.e certificare ' 
trebuIe să Verifice aC.este caracteristici şi să supravegheze 

tElxele care trebuie p li)tite p entru folosirea 
m0arcii . p riie' de reglementare. a d iferendei6r. '

(:3)OrÎCe perSoahă fizică sau ju ridică.. fumiz orde prodUSe ori 
pr-estat6r de serVici i .  poate fi autorizată să folosească marca de 
'certificare 'SUb cţ,hdiţia re.spectării preve,derilor regulamentului 
de fo 10 si·re a mărcÎi de. certi ficare ,  . ' . '(4) TitulanJl mă'rci i de certificate va autorlzEl persoanele 
rndreptăţite ,s  folosească marca pentfLi produsele sau servicijle 
care prezihtă Caracteristicile comuhe. garantate prin
regulamefltul de fol.osice a mărci i .  . 

Art. 58 : - în afara motivelor de  re spingere prevăzute pentru 
cete rea de ·rr{regist'rare a unei mărci i nd ividuale,  o marcă de 
certi ficare:este re spi nsă Ia înre gi strare .ş i  . pentru ne espe ctarea 
dispoziţi i lOr.art 3 l iL f) ş i  ale art. 56 şi 57. ... . . .

Art. 59 -'- (1 ) După publ icarea mărcii ş i  a r.egulamentului de, 
fOlos ire ,a acesteia ; titUlarul unei mărci. antenoare sau al uhei 
!i:iărţj hotori i .  precurn şi al. unui drept antenofdpbâ(ldltcu priVite 
la imagi(lea ori la num le patronir:niC <il flcestui .> IEl o illdicElţLe .
geogtairca protejafa ; . Ia un desen saU unmodel protejatOri la' UIi 
drept de utor. precum şi orice persoafliil inferEH"ata p.ot forrr;rula 
la OSIM .  în terme.nul prevăzut la  art. 19 alin .  (1 ); opoziţie la  
înregi:>lrarea' tT)i)rcii de certifi ca re . . . . .

(2) Dac  util izatorii. unei  m ărci de certific8pe nu respec!<'l .reglJlamentul. titularul poate s ă  retragi:\'aut9rizeţia:de a. IJti liza 
marca sau siil a plice a lte sancţiuni prevăzutEl' înregIJlament' Art. 6i:J  --:'. ( 1) Oricare persoană i ntetesătă poate cere 
TribUnalulUi Bucuresti anul are.a în regi strării m(:Îrci i de, certi ficare. 
îri te men de 5 arii de laÎnregistrarea acesteia , dac :  ' 

a )  există unul d intre,motive le  prevăzute la a rt  .. 47 al in,  ( 1. )  
IiLa). b}. d) şi eJ ;  

bI' îi,.i:egis trarea mărcii s-a făcut cu nerespectare a  
preved enTor ari. 3 lit. O: 

http:p'ersoan;;.le
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(2 ) Dacă înregistrarea ri1ărcii a fost solicitată cu rea-credinţă 
ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerinţe lor 
prevăzute li'l art. 56 ş i  art. 57 alin. ( 1)-{3),  persoana interesată 
poate cere Tribunalului Bucureşti a nul.area mărci i ,  oricând în 
perioada de protecţ ie a acesteia.  

Art. 61  . - ( 1  ) Drepturile cu privire li'l  marca de  certificare nu 
pot fi transmise de persoana juridică, titulară a mărcii. 

(2) Tmnsmite rea dreptulu i  asupra m ă rcii de certificare 
se stabileşte p ri n  hotărâre a Guvernului . 

Art. 62 , - Când o marcă de certificare a încetat să mai fie 
protejată , ea nu poate ·fi nici depus ă,  n ici utilizată înainte de 
expirarea u nui termen de 10 ani de la data încetării protecţiei. 

Art. 63. - ( 1 )  Mărcile  de certificare sunt supuse r€lgi mului 
mărci lor i ndividuale, dacă prin prezenta lege nu se prevede 
altfeL 

(2) Taxe le prevăzute de lege pentru m.ărcile colective 
se apl ică şi mărcilor de cert ificare . 

CAPITOLUL XI 

Îrireg istrarea internaţională a mărcilor 


Ari 64 . - Pispozlţiile prezentei legi se Ciplică şi înregistrărilor 
intemaţionale ale mărcilor, e fectUate conform Aranjamentului de 
la  Madrid saU Protocolului referitor la Aranjament, care îşi extind 
efectele lor  fn Român ia , afar1l de cazul în care prin aceste 
convenţii flu se prevede altfel . . 

Art, 65. - Cererea de Tnregi strare internaţională p'entru o 
marcă îns crisă în Registrul mărCi I or, co niorm Aranjamentu lui de 
l a  Madrid ,  precum şi. cerere a  de .înregistrare internaţională 
pentru o m al'că depusă sau scrisă în RegistrUl mărcilor, conform 
Protocolului referitor la Aranjament, va  fi examinată de OSIM , 
cu , p lata taxe i prevăzute de lege . 

CAPITOLUL X I I  
Marca comunitară 

Art. 66 . - Când o" cere re de marcă comunitară este de pusă 
la OSIM întem.eiul art. 25 alin. (1 ) liL b}din Regulamentulpnvind 
marca comu nitară, OSIM înscrie data primirii cererii şi , fără sa 
procedez'e la exa min are ,' o tran::;mite O fici ul ui de Arm oniza re în 
Piaţa Internă , în iermen de dou  săptărriâni ,  cu p lata tax ei 
prevăzute de l€lge , pentru depunerea unei cereri naţionale .  

Art. 67.  - O Cerere .de marcă. comunitara sau o marcă 
comunitara poate fi transformată întreo cerere de marcă 
naţional ă  în condiţi i le  i'lrt. 1 1 2;--1 1 4  din R egulamentul privind 
marca comunitară (verSiune codifi cată); cu plata tax elor p"'ntru 
procedura d.e ex aminare a unei cereri.naţionale prevăzl,lte de 
lege . 

Art. 68:  - (1 )  Titularul unei mărCi anterioare înregistrate în 
România sau alunei mărci anterioare care a făcut obi ectl,ll unei 
înregistrari intemationale având efect în România , care depune 
o marcă . identic , de stinată a fi înregi strată ca rnarcă 
comunitară ,  pentru produse şi serv ici i  i d entice Cl,l cele pentru 
care m arca Cinterioară a fosUnregistrată sau incluse în l i sta 
acestei mărci , se poate prevala la înregistrarea m ărci ! 
comunitare devechimea mărdi anterioare în ceea ce priveşte 
înregistrarea mărcii coml,lnitCireÎn România.  

(2jTitularul uneimărci comunitare, care este şi titLilarul Une i 
mărci anterioare identice , înregistrate în România saU care a 
făcut obiectUl unei înre.gistrări internaţionale având efect în 
România , pentru prodLis€l si'lu serliiCii identice cu cel e  pentru
care marca anterioarâ a fost înregistrată ori incluse în l i sta 

acestei mărci ,  se poate prevala de veChim ea mărcii anterioare 
în Români a .  

A rt .  69 . - Dispoziţi i le art. 9 1 ,  9 2  ş i  a le  art. 93-95 sunt 
aplicabile şi încălcărilor aduse drepturilor titularului unei mărci 
comunitare. 

Art. 70.  - (1) Este inadmisibi lă o acţiune în contrafacere, 
bazată pe o marcă comunitară anterioară, împotriva unei mărci 
naţionale.  ulterior înregistrate , a cărei folosire .a fosUolerată timp
de 5 ani , CU condiţia ca depozitul mărcii naţionale să fi fost 
efectuat cu bună-credintă . . 

( 2 )  lna"d'ri1 is ibi l itatea' este l imitată numai la produsele şi 
serviciile pentru care ,a fost tolerată. 

Art. 1 1  . - Utigiile având ca obiect mărci comunitare, pentru 
care Regulamentul privind marca comunitară .atribuie 
competenţa tribunale lor de  marcă comunitară., potrivit art. 95 
alin . ( 1  ) a l  acestui a ,  sunt de competenţa Tribunal ului Bucureşti ,  
care judecă În, primă instanţă . 

CAPITOLUL XII I 

Indicaţii geografice 


Art.. 72 . ,  ( 1) Indicaţ i i le  geografice ale produs,elor sunt 
protejate în România prin înregi strarea acestora I i'l  OSIM. potriVit 
preze ntei legi sau corivenţii lor inteinaţionale la care Rotnânia 
este parte , şi pot fi foloşite numai de .persoanele care produc 
saLJ come rcializează produsele pentru care aceste i hdicaţii au 

.,fost fnregi strate , 
(2)  Nu sU nt slJpuse procedur'ii de îniegislrare ; stabiiilă d e ,  

prezenta' l ege . indicaţiile geografi ce c.i'lre . . au dobândit saU vor 
' dobândi pr6tecţie pe' calea  unor convenţii b i laterale sau.

multiiatera le încheiate d e Rom ânia . 


( 3 )  Lista i ndicaţii lor  geografice a căror  prot(3cţi,e este 
recunoscuta în România , pe baza convenţi i lor preVăzute la 
al in. (2l, va fi înscrisă la OSIM în Registrul indicaţi i lor geografice 
ş i 'se PUblică în Buletinu! O ficial de Proprieti'lte lfldustriaIă , -

Art, 73' . .  (1 )Au calitatea de a solicita O:SUVt Înregistrarea 
,unei . indicaţii gElogi-afice asociaţi i le de producători care 

desfăşoară. o activit(jtEl de. producţi e  în zona geografi că, .pentru 
prOdusel e  ind icate În cerere.. 

' (2)  Înregistrarea unei indi caţii geografice poafe. fi ?erută l a  .
OSIM, direct sau, prin maridatar, ş i  este supusălaxei prevăzute 
.dEl lege : 

(3)  Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice cdnţine 
elementElle prevăzute în regulamentul de apl i care a prezentei 
legi . 

(4) f n tElrm en de 3 l uhi de la depunere "  OSI,M examinează 
cererea şiJndeplinirea condiţii lor p re\iă.zqte l2j  art }5 şi i6. 

Art. T4 . -
:(1 ) Cererea de înregistrare,.â indicaţiei geografice 

se pLipllcă în condiţiile. prevăzute de regulamentul de aplicare,a . 

prezenie i  legi. 


(2) În termen de . . două luni de la publ icarea cereri i ,  o,rice 
persoană i nteresată ' poate face opoziţie , I a  înregistrarea ' .. 'indicaţi ei geografice. ' 

(3)  Op.oziţia la înregistrarea unei indicaţii ,gB6grafice se  
soluţionează confo rm . preved eri lor referitoare ,Ia marCă; 

ArL75 ,  - OSIM înregistrează indicaţii le' ge6grafiee ş! acordă'
solicitantu lui drep,tul' de utilizare, a acestora dUpă ce. a utoritatea 
puqlica centrală oe special itate sau, după ci'lZ, autoritatea 
competentă-din ţara 'de origine a  sol icitantului certifică: 

a) ind icaţia .geogra fică a produsului, care urm e ază a n  
înregistrată; 

b ) produsele care pot fi comercializate sub aceastâ indicaţie ; '  



doct!rnent.e Jnsoţitoare, 
rrienţi unea 

originare' 
chiar 
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c)  aria geografică d e  p roducţi e ; 
d) caracteristici l e  şi condiţiile de obţinere pe care trebuie să 

l e  fndeplinească produsele pentru ?'putea fi comercia lizate sub 
această i ndicaţie .  

ArL 76 . - Sunt excluse de la înregistrare indi caţiile 
geografice c?re : 

al nu sunt conforme dispoziţiilorart 3 lit g); 
b) S[jnt denUmiri generice ale pro(juse lor; 
c) sunLsusceptib iie de a induce pUblicul în eroare asupra 

naturii , originii. modului de obţin ere şi calităţii produselor; 
d)  sLint c Ohtrare buhelor moravuri sau o rdinii publice, 
Art. 77.  ( 1 .)  Dacă cerereaîndeplineşte condiţii le prevăzute 

de l ege, aSIM decide fnregistrarea indicaţiei geogra fice în 
Registrul iridic?ţiilor geogra ;fice şiacordarea dreptulUi  de utilizare 
a .acesteia.soliCitantului . 

(2 ) Dreptul de folosire a i ndicatiei geografice, dobândit prin 
Înregistrarea :acest ia, a parţi ne membri lor asociaţiei înscrişi În 
l i sta comunioată la aSIM.  

Art .  78. '- (1) In te.mien ,de două luni de la data d eciziei .  de 
înregistrare a indicaţiei geografioEl, aceasta este Înscri să în 
R egistrul in di caţli l or geografi.cEl 

(2 )'friscHerea un ei indicaţi i  ,geogra fice În Reg istrul indicaţii lor 
geografice şi el ibetareiil cătr , sOl icitant a certificatului de 
Înregistrare aindicaţiei,geografice ş i  c:ie a.cordare a dreptului de 
utilizare a ?Ce$tei?>si.ibt supuse.taxelor prevăzute de l ege . 

Art. 79.   Înregi.strarea unei ind icaţii g eografice pe  numele 
unei asociaţii' de produditori nu constituie obstacol la 
Înregistrarea aceleiaşi indicaţii de către orice altă asociaţie . 
avâhd cal itatea cerută la  art. 73 .  

. Art. BO. - (1 ) Durata de protecţie a indicaţi i l or geografice 
curge de .la data depLiherii cererii la OSIM ş i  este ne li m i tată . 

(2 )  Dreptul de ut i l izare . a indicaţ iei geografice se acordă 
sol icitantului pe o p erioadă de 1 0  ani,  cu posibil itatea de 
reÎnhoire ·n€il lrrritată , dacă se. menţin condiţi i le, în care acest drept 
a fost dobândit 

(3.) Cererea de re,înnoire este. supusă taxei p rev'ăzute de 
lege . 

Art. 81 -persoariel.e autorizate să folos ească o i ndicaţie 
geografică pentru anu mite produse au dreptul să o folosească 
în circuitul comercial i apl icată humaf pe aceste produ se ,  În 

f?Gtame,  prospecte, ş i  pot să  aplice 
inâÎt:aţiegeografi6â lnregistratâ. 

Art. 82 .  '- ( 1)Esle j litilrzisă folosirea unei indi caţi i geografice 
s au imitarea< ei de către persoahe neautorizate, .chiar dacă se 
indică Originea reală a pro(juselor ori dacă se adaugă menţiuni 
ca: gen,)ip, imitaţie şi  altele. asem enea : 

(2JPefsoarwle autorizatE! de ()SIM să utilizeze Ci indicaţie 
geografică pentru vinuri s a[j p entru produse spirtoase pot să 
interzică ioloslre,a: acest j Ind icaţ'u de , către orice altă pe rs oan  
p entru vinu6 Sau pehtru prod[j e spirtoase care ' nu sunt 

din l ocul sugerat de indicatia geografică re spectiVă ,  
îD ,caz urile .În ccire originea adeV'ărată a produsului este 

menţiCinată expres. ori în ·cazurile îh care i nd icaţia geografică 
este utilizaţă fn traducefe, sau este însoţită de expresi i ,  cum 
sunt: de genui; de .tipii/şi altelE! asemenea . 

Arţ, 83. :- Autorit?t$a publ ică central ă de spe ci al itate poate 
proceda , dir') ofidu sau la sesizarea unei persoane intere sate, 
la  controlul produselor puse în circulaţie sub .indicaţia geografică 
înregistrată . 

Art, B4 . . -Dreptul de folosire : a unei indicaţii geogra fice nu 
poatE!: silj faca obiectul niCluneFtransmite ri .  

A rt .  85.  - ( 1 )  P e  Întreaga durată de protecţie a indicaţiei 
geografice oricare persoană interesată poate cere Tribunalului 
Bucureşti anularea înreg istrări i acesteia , dacă înregistrarea 
indicaţi ei  geografice s-a fă cut cu nerespectarea dispoz iţi i lor 
art. 75 şi 76. 

(2) P entru nerespectarea condiţiilor de ca l itate ş i  a 
caracteristicilor specifice produselor din zo na 1<1 care se referă 
indicaţia ge ografică ,  autoritatea publică centra lă de specialitate 
sau oricare altă p ersoană interesată po<;)te sol icita TribunalulUi 
Bucureşti decăderea din drepturi a persoahe lor autorizate de 
OSIM să folosească indicaţia geografică înregistreită . 

(3) S entinţa Tribunalului Bucureşti rămasă definitivă s e  
comunic.a OSIM d e  către persoana interesată . OSIM radiază 
indicaţia geografică din Registrul indicaţiilor geografice Şi  pUblică
radie re a <2icesteia În BLjletinul O fi cial de Proprietate Ihdustrieilă, . . 
în termen de două luni de la  comunicare . 

CAP ITOLUL XIV 

Ap ărarea d repturilor asupra mărcilor 


.i Indicaţii lor geografice 
Art. 86. - (1 ) Decizi i le O S IM priv ind cereri l e  de în re gistrafe 

a m ărci lor, precum şi cereri le  de inregistr,are privind indicaţiH"i 
geografice pot fi contestate la  acest o ficiu .de or1ce persoană. '
interes ata, în te rm en de 30 de zi le  de la comunicarE! saU,  du pă 
caz, de la publicarea înregistrări i mărci i  ori a indicatiei ' 
geografice , . cu plata taxei legale .  

(2)  Deciz ii l e OS IM privind Înscrierea cesiunii sau l icenţei Th 
Registrul mărci lorpot fi contestate la. a cest ofiCiu de' persoanele 
interesate, în termen de '30 de zi le de l a comunioâre sau , după 
caz , de la publ icarea acestora . 

( 3 )  Cohtestaţi i le formulate conform preVe deri lor al i lÎ , ( 1 )  $i (2) 
se soluti.onează de o com is ie de cOntestatii din cadru l .OSI M .  

A rt .  ' 8 7. - Dacă înre g istrare a  Unei mărCi ,  r6rnno irea 
Înregistră rii sauînscnerea unei modificări În Registrul mărcil()r '('1 
fost e fectuată în rriod evident din e roare mateHal , OSIM  poate, 
În term e n  de m aximum două lun i ,  cu îhţeper,e dE!. la  c:i tEl 
înregi,străiii sali de la data înscrieri i ,  dup-ă caz, să revo ce.m otivat 
înregistrarea, reînnoirea s au înscrierea modificării e fectUate; 
revocare a se publică în Buletinul Ofidal de Proprietate 
Industri a l ă .  

Art. 8 8 .   ( 1  ) H otărârea cOmisiei de contestaţi i, motiviltă, se  
comunică părţi lor ş i  poate f i  co ntestată la Tribun,alul. Bucureşti 
în termen de 1 5  z i le de la comuni care .  

(2 ) DeciZiiie Tribunalului BucufE!şli pot fi atacate cu recurs 1('1
Curtea deApel Bucuresti, În termen de 15 zile d e la .comunicare. 

(3) S,entinţ .el  Tribu'halu lu i  Bucureşti pronunţat.e în cazuriLe 
prevăzut e  l a  arf. 36, 46 , 47 ,  53,  54, 60 şi 85'pot fi atacate cu 
ape l .la curtea de Apel Bucureşti , În termeh de 15 zi le de 1('1  
corriuhicare. 

Art 89. - (1 ) La cererea instanţei judecătCir?şli; OSIM este 
obligat sa Înainteze acesteia actele, docUmenteie si iriformaliiie 
necesare jUdecării cauz ei cu care a fost Învestită. 

, 
" 

(2)  In toate l itigiile privind mărCiie citBrea liiulâr1lor este .
obli gatorie . 

Art . 90. - J1 )  Consiituie in fracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoa re deja3 !uni la 3 ani si;l u cu amendă de 18 50,'000 lei 
la 1 50:000 .Iei 5av;§ i-şirea , fără drept , a iJrrri ăt6arel or fapte: 

a) contrafacer'E!a unei m ărci ; 
b} pLinerea În circulaţie a unui produs purtând o marcă 

I dentică sau similară cu o marcă înregi strată pentru produse 
i dentice s'au similare şi care TI prejudiciaz  pe titularul iriărcii 
înregistrate; 
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c )  punerea în circula e .a p roduselor care poartă indicaţii 
geografice ce indică sau sugerează că produsul în caUză este 
originar dintr-o regiune geografică, alta .decât locul adevărat de 
origine, în scopul inducerii În e roare a publicului cu priVire la 
originea geQgrafici;j a produsului .  

. (2), Faptel e  prevăzute la al in ,  (1), săvârşite d e  ilO grup
infracţioi'Jal org2jnizat sau care sunt de natură să prezinte pericol 
pentru sigl,lranţa Ori săi'Jătatea consumatorilor, se pedepsesc cu 
închisoare d  la 1 la 5 ani şi i nterzicerea unor drepturL 

(3) Prin qO(ltr8tacerea u(lei mărci se înţe lege realizarea sau 
utHiZslrea fara consimţământul fitul aru lu i , de către terţi , În 
activitatea comerţială ,  a. uriui sem n :  

a )  ideritic'cu niarca pentru produse sau servicii ideritice cu 
acelea pentru cşr , marca,a fostînregistrată ; . 

b ) care; dată fiirid ident'itafea saU.asemănarea Cu 6 marcă 
ori d2jtă fiind i dentitalea sau asemănarea p ro duselor sau a 
se.rviciilor c ro'ra l i  se apliq(l semnul cu produsele saU serviciile 
penfru care marca a fost înregistrată ,  ar p ro duce în percepţia 
pUb l icUlu i un, risc de confuzie , incluzând şi  riscul de a sociere a 
mărc;ii cu semnul; 

cI identic sau, asemănator qu m arc2j peritru pro duse ori 
se rvi ci i 'd ifeiite de cel e :pentru care m arca este înregi strată; cârîd 
aoeasta EI dobândit un renume în Rom âniCl şi daq(l prinfo!osirea 
semnului fără motive Întemelate. Hjr putea profita de caracterul 
distinctlv o n  de renum ele.mărcii saw folosirea semnulul"rcauza 

mărfurilor ilegal marcate, precum şi informaţii despre identitatea 
fabrican tului ori comerciantului, cantitatea de marfă fabricată, 
livrată, p rimită sau comandati;! . 

Ar!. 95. - Competenţele vamale cu privire la asigura rea 
respectării drepturilor asupra m ărcilor·şi indicaţi i lor geografice 
protejate aparţi n Autorităţi i Naţi onale a Văm i lor, potrivit leg i i ,  

CAPITOLUL XV 
Atri buţii le  Oficiului de Stat pe ntru Invenţii.i)li M ărci 

Art. 96. -OSIM esteorganul de s pecial itaţe al administraţiei 
publice cElntra l e ,  unica autoritate care aSigură pe teritoriul. 
Români ei protecţia mărci lor  ş i  indicaţi i lor geografic:e , potrivit 
prezentei lE>g i ,  

Art.  97 . - În domeniul mărcilor şi. indicaţiîlor geografi,ce, 
O S IM are următo a rele atribuţii 

a )  ia În evid enţă , examinează şi pUblică cererile d e  
înregistrare a m ă rcii ; 

b 1 e xamineClza mărci l e  înregistrate s2jU depuse spre 
Înregistrare la Organizaţia Mondială a Proprietăţii lnh;)lectuale ,  
conform Aranjamentuiui de l a  Madrid sau Pro!ocolUIUi referifof' l a  
Ara njarh ehi, recuno sCând s a u  refUz âhd protecţi a .  acestora p e  
terito riul Românie i ;  

Înregistrare
indicăţiiio( geogmfice şi acordă . protecţie acesto ra pe teritoriul 

cl ia .În evidenţă şi publică cerer i le .de  a 
titul rului mărcii' un prejudictu, · .  · 

României ;(4)P.rlri pUiJereafn efreiJiaţie se înţelege oferirea produselor 
sau c;omercializarea ori deţine rea lO.r îh acest sco p  sau, cjupă 
caz: oferirea sau prestare" s,erv icii lor sub acest semn ,  pi-ewm
şi importul , exporţuf sau fr§nzitul produselor sub acest semn, 

(?)Faptele prevăzute la al i (1 ( 1 )  şi (2) nu constituie i nfraqţiuni 
dacă :au Jost şăvlilrş.it Hnainte qe data publicării mărci i , 

Art. 9 1 ,  - ( 1 )  Mi;!su!'i le asiguri;!torii s e  pot di spune în 
conditi i le Coduiui de. procedură penală 

.(2),MăSurile asigurătorii se referă,.fn speci al , l a  Încetari:la 
actelor de încălcar'.e a drepturi lor l egale si la conserVarea 
pr0!:iE\!or pentru dovedir,e/! . p rovenienţei proqUselor sau, a . 
servi'i::liIorpurtând în mod ili.Cito mClrcă sau o indicaţi e geografică 
Prot ată;

(3) 'DiSpoiiţii l e  afin. (1)'Şi (2}  se aplică şi m ateri aleIOf-.s;3U 
echip'amentelo'r cClre 'au servit nemijlocit la comiterea 
i nfl-aefiunl 10 r prevăzute la art: 90. 

Art. 92. Pentru prejudiCii cauzate prin săvârşirea faptelor 
p revăzute l a  art. 90 , : pi:lrsoanele vinovate pot fi obligate : Ia 
desp gubif'i, potrivit dreptulUi comun.  

Ali:. 93.: - (1  ) Instariţa va putea pretinde reclamClntului si;! 
furriizE>zeolice el mente prbbatorii de .care dispune, pentru a 
dovedi .că este.deţinătoi'Ui ţjreptului ce a fost încălcat 9fi a ci;!rui
Încă loare a fost i nevitabi lă ,  

. 

(2) În cazuri le: Îll care,mijlo?ce l e.  de probă TI'l susţinerea 
pretenţijio(redamantului. sEl afli'j sUb col1trolul pârâtu lui,  instanţa 
va putea să ord()ne ca probelE> ă fie produse de către pâr t, 
sub garantării confidenţialităţii ii'lformaţi i lor, potriyitjegii . .

(3) 1 poate dispune ca re elam antul să pl ateasca to ate 
daunele. c?uzate pârâtulUi ca urmare, a exercitării .apr.,rzi\ie a 
drepturilor pi'i:fcedurale c.u privire la marca sau indicaţia 
geOgrafică protejata 

Ar!. 94 .  Tilula rul mă rcii sau, dupi;! caz , autoritatea publică 
centrală ele. specialitate impljc?t  poate solicita instanţei.
obligarea autorului Înci;!lcării drept luL la  fumizarea deJnfo.rmaţii 
i mediate privind provenienţa, şi qh'cuitele de d istriţJuire a 

dl:el iberează certificate de înregistrare a mărcilor; 
e ) .  el iberează . certificate de înregistrare a indicaţi i lor  

geogr? 6 ce şi acordă dreptul de utilizare a acestora; 
f) organizeaza şi ţine Registrul mărcilor şi Registrul indicaţii lor .

geografi ce; 
g ) eliberează cert ifitate de prioritate pentru măr'Ci; 
h)efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mă'rei ; 
i )  administre az ă ,  conservă şi dezvolt5 colecţia naţiol1ală de 

mărci şi de indicaţii geogra fice şi realiZează baza de Clate 
inlormafive fn domeniu; 

j) întreţine rel aţii cu organe guv.ernamentale simi lare şi 
.,organizaţii re gio nale de proprietate industrială ;  reprezintă
Români.a În organizaţii internaţionale de specialitate; 

k) e ditează pUbl ic'aţia o ficială privind mărci le:şi indicaţi i le  
geografice ale p.ro'duselor şi  asigură sChitnbul, eje pUblic"ţii cu 
administraţii le  naţionale similare străine şi  cu organismele şi 
:oeg anizaţi i le internaţionaLe de profi l ; 

1) informează Comisia Europeană cu privire lapispoziţiite 
naţional e adoptate În scopul transpunerii Primei Di rective a 
Consiliului. .din 21, decembrie 1 988 de apropiere Cl !e.gislaţiilor 
statelor mE>mbre eu privire la mărCi nr 89/1 04iO.EE, p ub) icată fil 
.Jurnal ul O liCia Lai QJmuriităţilor Euroj)'e ne (JO CE) seri a L nr. 40.
.din 11 februarie 1989;

ni ) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute dele9'e 

CAP ITOLUL XVI 
Dispoziţii tranzitorii i)li finale 

Art. 98 .. - ( 1) Cereri l e  de Înregistrare a mărcilor pentru care 
nu Sea luat o dE)cizi.e pâni;! la data intrării În vigOClre a prezentei 
legi Sunt supuse prevederilor acesteia: 

(2) Până la data intrării În vigoare a prezentei legi,  GuVerriul 
vaClproba. r.e9u lamentul de aplicare a acesteia'). 

*) Regulame tul de: aţJlicare a Legii hr. 84/1 998 privind mii rci1e. şi  ih dicaţiile geografice, aprobal prin Hotărâre a Guvernului nr. 833/1998, publicat În 
Monitorul Oficial  1  României , Partea l , n r. 45 5' din 27 noiembrie 1 998 .. 
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Art. 99 .  - (1 ) Prezenta lege intră in  vigoare la 3 luni de  la  
data publ icarii ei  in  Monitorul Oficial a l  României ,  Partea 1 .  

(2)  Pe aceeaşi dată se abrogă: 
- Legea nr, 28/1 967 privind mărcile de fabrică , de comerţ şi 

de ·servtci u ,  publicată în BUletinul O ficial nr. 1 14 din 
29 decembrie 1 967 ;  

- Hotărârea CQnsilîului de M ini ştri nr. 77/1 968. privind 
aplicarea Legii nr. 28/1 967, publ icată în Buletinul O ficial nr. 8 din 
27 ianuarie 1 968; 

- Hotărârea Consil iului de Miniştri nr. 1 .057/1968 pentru 
ap rabarea. R egul am entului privin d com pu nerea , organiza re a şi 
funcţi onarea comisi el. pentru·soluţionarea I itigi i 16 r privind mărci le 
de fabrică, de .Cdmerţ şi de seNiciU, publicată în Buletinul Oficial 
nr. 66 din 1 7  mai 1 968: 

- Hot rârea Consi l iuIUi de iniştri nr. 2 .508/1969 pentru 
stabi l i rea. şi sancţionarea contravenţi i lor la normele legale privind 
invenţiHe , inovaţiile şi ra.ţion.alizări le , precum şi mărcile de .fabrică, de comerţ şi de :serviciu, publicată în Buletinul ·Oficial 
nr: 1 59 din 3.1 .decembrie 1 969; 

- otice alte dispoziţii cpntrare prezentei legi. 

Prezen ta le{; 8 trânspune Directiva 20081951CE a 
ParlamentuluI E/lf;opean şia .consiliului din 22 octombrie 2008 
de apropiere a. legislaţiilor sta.lelor membre cu privire la mărci 
(versiune COdificată), publicată În Jurnalul Oficial al Uniumi 
Europene (JOUE) seria Lnr. 299 din B noiembrie 200B 

N O  T Ă: 
Reproducem m ai jos prevederi le art .  I I ,  I I I  şi IV din Legea 

nr. 66/20 1 0  pentru mOdificarea ş i  completarea Legii nr. 84/1 998 
privind mărcile şi indicaţiile geografice , care nu sunt încorporate 
în forma republicată a L egi i  nr. 84/1 998 şi care se aplică, in 
continuare, ca: dispoziţii proprii ale acesteia :  

"Art, I I. - Cererile .de înregistrare a mărcilor ş i  cererile de 
înregistrare a indicaţiilor geogra fice .depllse şi aflate în 
procedurile de  exam inare la. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci urmează p rocedurile prevăzllte de  prezenta lege . 

Art III. ArticQiut4 din Ordonanţa .Guvernuiui nr. 41/1998 
pl'ivind taxele în · domeniul protecţiei proprietăţii . industriale şi 
regiml,ll de utiliz;are a acestora, republicată in MonitorUl Oficial al 
României. Partea 1, nr. 959 din 29 noiembrie 2 006,  cu 
rnodificănle .ulterio are , se modifică şi va avea următorul cuprins: 

taxelor în lei , prevăzute în anexele la 
prezenta otdonanţa; stabilite în raport cu cele corespunzătoare 
în euro ;  se ·aCtual izeaiă la data de 1 ianuarie a fiecărui an , la 
nivelul cursuiUi val tar al  Băncii Nationale a României valabil la . 
datclcJe 1 oCtombrie a anul ui anteri r.»  

Art, IV. - (1)Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile. de 
.la data pi,lblîcarii. 

(2)În fermen de S luni d e  la intrarea in vigoare a prezentei 
legi , GuVernUl va mQdifica în mod corespunzi!itor RegUlam entul 
ele apli9i,lW a Le gii n  84/1998 privind mărcile şi i ndicaţi i le 
geografice.: aprobat prin Hotărârea Guve mului  nr. 833/1998, 
pUbli cati!i În Monitorul O fi cial al României , Partea 1 ,  nr. 4.55 din 
27IJoiembrie  1 898 ." 
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