


I Proiectul reglementeaza faptul ca poate fi stabilit~ contrafacerea 
unei marci doar in cazul in care se constata ca marca sau semnul 
contrafacut este utilizat in cursul schimbului comercial pentru a diferentia 
produsele sau serviciile. De asemenea, se mentioneaza faptul ca notiunea 
de contrafacere a unei marci ar trebui sa includa, de asemenea, utilizarea 
semnului ca denumire comerciala sau ca denumire similara, in masura in 
care 0 astfel de utilizare se face in scopul diferentierii produselor sau 

i serviciilor. 
. Proiectul de lege reglementeaza dreptul titularului unei marci de a 

interzice unui tert utilizarea unui semn intr-o publicitate comparativa in 
cazul in care respectiva publicitate comparativa contravine Directivei 
2006/114/CE a Parlamentuiui European ~i a Consiliuiui. De asemenea, se 
prevede ca titularul unei marci inregistrata in Romania este indreptatit sa 
impiedice partile terte sa introduca produse, in cursul schimbului 
comercial, in Romania, fara a Ie pune in libera circulatie in Romania, 
atunci cand aceste produse provin din tari terte ~i poarta, fara a fi 
autorizate, 0 marca identica cu sau identica in esenta cu marca 
inregistrata pentru produsele respective. 

Pentru a corela necesitatea de a asigura respectarea efectiva a 
drepturilor conferite de marci cu necesitatea de a evita ingreunarea fluxului 
liber al comertului cu produse legitime, se prevede ca dreptul titularului 
marcii ar trebui sa se stinga in cazul in care, in cursul procedurilor 
ulterioare initiate in fata unor autoritati competente sa se pronunte pe fond 
daca marca inregistrata a fost sau nu contrafacuta, declarantul sau 
detinatorul produselor poate dovedi ca titularul marcii inregistrate nu este 
indreptatit sa interzica introducerea produselor pe piata In tara de 
destinatie finala. 

Pentru a permite titularilor de marci lnregistrate sa combata in mod 
mai eficace contrafacerea, proiectul de lege prevede ca ace~tia sunt 
indreptatiti sa interzica aplicarea unei marci contrafacute pe produse, 
precum ~i anumite acte pregatitoare desfa~urate anterior acestei aplicari. 
Pentru a asigura securitatea juridica ~i a proteja drepturile conferite de 
marcile care au fost dobandite in mod legitim, proiectul de lege prevede ca 
titularii marcilor anterioare nu ar trebui sa fie indreptatiti sa obtina 
respingerea sau anularea ori sa se opuna utilizarii unei marci ulterioare 
atunci cand respectiva marca ulterioara a fost dobandita intr-un moment in 
care marca anterioara a putut fi declarata nula sau titularul sau a putut fi 
decazut din drepturi. Gu titlu de exemplu in acest sens mentionam 
situatiile In care marca anterioara nu a dobandit inca un caracter distinctiv 
prin utilizare, sau nu a dobandit un renume ori nu a putut fi opusa marcii 
ulterioare lntrucat conditiile legale nu erau indeplinite. 

Prezentul proiect de lege contine prevederi potrivit carora 0 marca 
anterioara lnregistrata nu ar trebui sa ii permita titularului sau sa se opuna 
utilizarii unei marci ulterioare sau sa anuleze 0 marca ulterioara in cazul in 
care respectivul titular nu ~i-a utilizat in mod efectiv propria marca. in plus, 
Se prevede iaptui e~ 0 ll1are~ nu poate fi invoeata eu sucres in cadrul unei 
actiuni in contrafacere daca titularul marcii ar putea fi decazut din 
drepturile sale sau, in cazulin care actiunea este introdusa impotriva unui 
drept ulterior, ca titularul respectivei marci ar fi putut fi decazut din 
drepturile sale In momentul in care dreptul ulterior a fost dobandit. 

Proiectul prevede ca, in cazul in care senioritatea unei marci 
natlonale sau a unei marci inregistrate in temeiul unor acorduri 
internationale aplicabile in Romania a fost invocata In ceea ce prive~te 0 

marca UE, iar marca aflata la baza invodirii senioritatii a facut ulterior 
obiectul unei renuntari sau al unei decizii de expirare, 'validitatea marcii 
respective poate face Inca obiectul unor actiuni de anulare sau decadere. 

i in acest caz, asemenea actiuni ar trebui sa'se limiteze la situatiile in care 
~~_ ._____1marca ar fi putut fi declarat~ nula sau titularul sau ar fi p,:,tut fi dGcazut din 
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Proiectul de lege asigura 0 procedura de inregistrare a marcilor 
eficienta ~i transparenta ~i respecta norme similare celor aplicabile 
marcilor Uniunii Europene. 
Proiectul de lege contine prevederi referitoare la denumirea ~i clasificarea 
produselor ~i a serviciilor care fac obiectul unei cereri de marca, in sensul 
ca pentru a permite autoritatilor competente ~i operatorilor economici sa 
determine intinderea protectiei solicitate pentru marci, denumirea 
produselor ~i a serviciilor ar trehui sa fie de clara ~i de precisa. in cazul in 
care sunt utilizati termeni generali, ace~tia ar trebui interpretati ca 
referindu-se numai la produsele ~i la serviciile pe care Ie desemneaza in 
sens literal. 

Proiectul de lege introduce 0 procedura administrativa rapida ~i 
eficienta de decadere din drepturile referitoare la marca sau de declarare a 
nulitatii acesteia, ~re se desfa~oara in fata Oficiului de Stat pentru Inventii 
~i Marci (OSIM). In acest sens, in cadrul OSIM vor functiona comisH 
specializate, care i~i vor desfa~ura activitatea cu respectarea principiilor 
legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii, asigurarii dreptului la aparare, 

. impartialita'tH ~i independentei activitatii administrativ - jurisdictionale. 

i i 

I 3. Alte If ,/v,lIlai;; 

Sectiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

I ......_.. .. ...
. 1.lmpactul Proiectul de act normativ nu produce un impact la nivel macroeconomic. 

macroeconomic Prevederile proiectului de act normativ nu au implicatii ~i/sau efecte 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

, macroeconomice directe, cuanUficabile. 

Impactul este limitat la categoria solicitantilor ~i titularilor de drepturl 
asupra marcilor, fata de care se va produce 0 intarire a protectiei 
drepturilor de proprietate industriala dobandite, sau care urmeaza a fi 
dobandite, prin reglementarea unei proceduri de inregistrare a marcilor 
eficienta ~i transparenta. De asemenea, se asigura securitatea juridica ~i 
coerenta deplina cu legislalia specifica a Uniunii Europene, in beneficiul 
cre~terii ~i competitivitatii intreprinderilor, in special al intreprinderilor mici 
~i mijlocii, se creeaza premise in favoarea titularilor de marci inregistrate 
sa combata mai eficient contrafacerea ~i sa i~i apere drepturile dobandite 
prin inregistrare. 

1-13--=-.-,":""m-p-a-c-tu--,-s-o-cl":"".a--=-I----r-'-----------------..----.--------- -.~.-

f 4. Impactul asupra 
i mediului 

.._ .._-_._----------;
L5. Alte informatii I -. II Sectiunea a 4-a .- . ..----.. 

. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, cat ~i pe termen 
llung (~ani) ____..... .._.._._..... .. ___ 
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i 	 Avand in vedere faptul ca proiectul de act normativ are ca obiect 
asigurarea ~i optimizarea cadrului juridic 9i institutional necesar asigurarii 
protectiei drepturilor de proprietate industriala pe teritoriul Romaniei, 
implementarea acestuia aduce 0 cre~tere a veniturilor bugetare, constand 
in incasarea unor taxe legale aferente solutionarii cererilor de anulare ~i 
decadere a marcilor, ca urmare a atribuirii catre OSIM a acestor 
competente suplimentare. 

. Sectiunea a 5-a 
• Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare 

I n1e'Mce~sSa···U:ei npoe"nmt,autive 
I' 

aplicarea prevederilor 

proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate 
in vederea implementarii 
noilor dispozitii 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legis/atia 

Uniunii Europene In 

cazul pro/ectelor ce 


tUniunii Europene ....anspu........, ...n prevederi ale~.3. Hoterari ale Curtii de 
I Justitie a Uniunii 

Europene 

4. Alte informatii 

In termen de doua luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a 
prezentei legi Guvernul va modifica Regulamentul de aplicare a Legii nr. 
84/1998 privind marcile 9i indicatiile geografice, republicata. 

Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului 
European ~i a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislatiilor 
statelor membre cu privire la marci (versiune codificata), publicata Tn 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 
decembrie 2015. 

Proiectul respecta jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene Tn 
domeniu. 

Secliunea a 6-a 
Consultari efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ 

1. Informatii privind 
procesul de consultare 
cu organizatH 
nonguvemamentale, 
institute de cercetare §i 
alte organisme implicate 
2. Fundamentarea 
alegerii organizatiilor cu 
care a avut loc 
consultarea precum §i a 
modului in care 
activitatea acestor 
organizatii este legate 
de obiectul proiectului 
de act normativ 

Pentru stabilirea formei finale a prezentului proiect de lege, au fost 
derulate consultari cu organizatii nonguvernamentale 9i cu societatea 
civila, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 

Proiectul a fost dezbatut cu reprezentanti ai Camerei Nationale a 
Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania, reprezentanti ai 
Ministerului Justitiei, Ministerului Public, avocati. 

• 
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3. Consu/tari organizate 
cu autoritali1e 
administratiei publice 
locale, in situatia in care 
proiectu/ de act normativ 
are ca obiect activitati 
ale acestor autoritali, in 
conditiile H. G. nr. 
52112005 
4. Consu/tariJe 

desfa§urate in cadrul 

consilii/or 

interministeriale, in 

conformitate cu 

prevederi/e H.G. nr. 

75012005 privind 

constituirea consilii/or 

interministeria/e 

permanente 

5. Informalii privind 

avizarea de catre: 

a) Consiliu/ Legis/ativ; 

b) Consiliu/ Suprem de 

Aparare a Tarii; 

c) Consiliul Economic §i 

Social; 

d) Consiliu/ Concurenlei; 

e) Curlea de Conturi 

6. A/te informatii 

Sectiunea a 7-a 

-


Nu este II 

i Proiectul urmeaza a primi avizul Consiliului Legislativ. 

Activitati de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.economie.gov.ro 1. /nformarea societalii 
civile cu privire la 9i www.osim.roin vederea consultarii !ji dezbaterii publice in conformitate 

'\ necesitatea elaborarii cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
proiectu/ui de act administratia publica. 

, normativ 
2. /n-::fo--r:--m-a-,.,-ea-s-o'c-/:-·e~ta:-:-ll:-;-·i--t-=I-m-p-=-Ie-m-e-n-:t:-a-re-a-p-ro-:ie-c-=t-u:-Iu-=-i-d:-e-a-c-:t-n-o-r-m-a--"ti:-v-n-u-a-re--:C-im--pa-c-'t-n-e-g-a-ti=-v-a-s-u-p-ra 

civile cu privire /a 
impactu/ asupra 
mediu/ui in urma 
imp/ementarii proiectu/ui 
de act normativ, precum 
§i efectele asupra 
sanatatii §i securifalii 
cetatenilor sau 

mediului ori efecte asupra sanatatii !ji securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice. 

I 

I~iversitatii bio/ogicf!_---+,~~-~___=_ _:_:_---:-:-:::-_----_---~'--~'-------------l 
i 3. Alte informalii Nu au fost identificate. 

I Sectiunea a 8-a I 

, Masuri de implementare 
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1. Masuri de punere Tn 
aplicare a proiectului de 
act normativ de catre 
autoritatile administratiei 
publice centrale §ilsau 
locale - Tnfiintarea unor 
noi organisme sau 
extinderea 
competentelor 
institutiilor existente 

Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse in aplicare de Oficiul de 
Stat pentru Inven,ii ~i Marci, inclusiv Tn ceea ce prive~te competenla de 
solutionare a cererilor de decadere si de anulare a marcilor. , . 

Fala de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege alaturat, pe care II supunem spre aprobare. 

MINISTRUL ECONOMIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENT" ~I MARCI 

DANUT ANDRU~cA DIRECTOR GENERAL 
IONUT BARBU 

Avizam favorabil, 

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE 


EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 


MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI 

EUROPENE 


VICTOR NEGRESCU 


MINISTRUL JUSTITIEI 


TUDORELTOADER 
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