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Diferențe Observații 

Art/ 
Par/ 
pct 

Prevederi Art/ 
Par/ 
pct 

Prevederi 
 

  

Art.23 
par.2 

(2)   Statele membre instituie 
proceduri care să permită 
înscrierea drepturilor reale în 
registrele lor. 

Art. 35 
alin. 3, 5, 
7 și 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) Cererea de înscriere a unui drept real sau 
a unor măsuri de executare silită cu privire la o 
marcă trebuie să conţină cel puțin următoarele 
elemente: 
a) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
titularului; 
 b) dacă titularul are un mandatar, numele sau 
denumirea şi adresa ori sediul acestuia; 
 c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
beneficiarului dreptului real sau al măsurii de 
executare silită; 
 d) dacă este cazul, denumirea statului al cărui 
cetăţean este beneficiarul dreptului real sau al 

N/A  
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măsurii de executare silită, a statului în care 
acesta îşi are domiciliul/sediul sau o 
întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia 
de la Paris; 
 e) când titularul sau beneficiarul dreptului real 
este o persoană juridică, forma de constituire a 
acesteia, precum şi statul a cărui legislaţie a 
servit drept cadru pentru constituirea persoanei 
juridice; 
 f) numărul înregistrării mărcii care face 
obiectul dreptului real sau al măsurii de 
executare silită; 
 g) lista cuprinzând produsele şi serviciile la 
care se referă marca ce face obiectul cererii de 
înscriere a dreptului real sau a măsurii de 
executare silită; 
 h) elementele de identificare și semnătura 
persoanei care formulează cererea. 
............................................................... 
(5) Odată cu depunerea cererii de înscriere a 
unei licenţe a unui drept real, a unor măsuri de 
executare silită sau a mențiunilor prevăzute la 
art. 51 alin. (3) din lege, se depun documentele 
doveditoare, în copie conform cu originalul, 
precum şi dovada achitării taxei legale. 
................................................................. 
(7) Când cerințele prevăzute la alin. (1) - (6) nu 
sunt îndeplinite, OSIM notifică persoana care a 
formulat cererea și acordă un termen de 30 de 
zile pentru remedierea lipsurilor. În cazul în 
care lipsurile nu sunt remediate în termenul 
acordat, OSIM decide respingerea cererii. 
............................................................... 
 (9) O singură cerere conținând elementele 
prevăzute la alin. (1), (3) sau (4) poate fi 
prezentată pentru două sau mai multe mărci cu 
condiţia ca acestea să aibă același titular și, 
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Art. 55 
alin. (1) 
lit.f2) 
 
 
 
 
 
 
Art. 56 
alin. (2) lit. 
f) 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 51 
alin. (2) 
din Legea 
84/1998, 
rep. 
 

acolo unde este cazul, același beneficiar al 
licenței sau al dreptului real, iar numerele 
tuturor înregistrărilor în discuţie să fie indicate 
în cerere şi taxa legală aferentă înscrierii să fie 
achitată pentru fiecare marcă în parte. 
 
 
(1) În procedurile în faţa OSIM vor fi utilizate 
formulare pentru: 
............................... 
 
f2) cererea pentru înscrierea constituirii unui 
drept real sau instituirii unei măsuri de 
executare silită; 
 
 
(2) Sunt, de asemenea, înscrise în Registrul 
mărcilor: 
.............. 
f) înscrierea oricărei transmiteri de drepturi cu 
privire la o marcă sau înscrierea constituirii 
unui drept real, a instituirii unei măsuri de 
executare silită ori a mențiunii că titularul 
mărcii se află în insolvență; 
 
 
(2) Înscrierea în Registrul mărcilor a drepturilor 
reale și a măsurilor de executare silită se face 
la cererea persoanei interesate însoțită de 
documente justificative, cu plata taxei legale 
prevăzută pentru înscrierea transmiterilor de 
drepturi, potrivit procedurii prevăzute în 
regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
 

Art.24 
par.2 

(2)   Statele membre instituie 
proceduri care să permită 
înscrierea executărilor silite 

Art. 35 
alin. 3, 5, 
7 și 9  

(3) Cererea de înscriere a unui drept real sau a 
unor măsuri de executare silită cu privire la o 
marcă trebuie să conţină cel puțin următoarele 

N/A  
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în registrele lor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elemente: 
a) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
titularului; 
 b) dacă titularul are un mandatar, numele sau 
denumirea şi adresa ori sediul acestuia; 
 c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
beneficiarului dreptului real sau al măsurii de 
executare silită; 
 d) dacă este cazul, denumirea statului al cărui 
cetăţean este beneficiarul dreptului real sau al 
măsurii de executare silită, a statului în care 
acesta îşi are domiciliul/sediul sau o 
întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia 
de la Paris; 
 e) când titularul sau beneficiarul dreptului real 
este o persoană juridică, forma de constituire a 
acesteia, precum şi statul a cărui legislaţie a 
servit drept cadru pentru constituirea persoanei 
juridice; 
 f) numărul înregistrării mărcii care face 
obiectul dreptului real sau al măsurii de 
executare silită; 
 g) lista cuprinzând produsele şi serviciile la 
care se referă marca ce face obiectul cererii de 
înscriere a dreptului real sau a măsurii de 
executare silită; 
 h) elementele de identificare și semnătura 
persoanei care formulează cererea. 
............................................................... 
(5) Odată cu depunerea cererii de înscriere a 
unei licenţe a unui drept real, a unor măsuri de 
executare silită sau a mențiunilor prevăzute la 
art. 51 alin. (3) din lege, se depun documentele 
doveditoare, în copie conform cu originalul, 
precum şi dovada achitării taxei legale. 
................................................................. 
(7) Când cerințele prevăzute la alin. (1) - (6) nu 
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Art. 55 
alin. (1) 
lit.f2) 
 
 
 
 
 
 
Art. 56 
alin. (2) lit. 
f) 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 51 

sunt îndeplinite, OSIM notifică persoana care a 
formulat cererea și acordă un termen de 30 de 
zile pentru remedierea lipsurilor. În cazul în 
care lipsurile nu sunt remediate în termenul 
acordat, OSIM decide respingerea cererii. 
............................................................... 
 (9) O singură cerere conținând elementele 
prevăzute la alin. (1), (3) sau (4) poate fi 
prezentată pentru două sau mai multe mărci cu 
condiţia ca acestea să aibă același titular și, 
acolo unde este cazul, același beneficiar al 
licenței sau al dreptului real, iar numerele 
tuturor înregistrărilor în discuţie să fie indicate 
în cerere şi taxa legală aferentă înscrierii să fie 
achitată pentru fiecare marcă în parte. 
 
 
(1) În procedurile în faţa OSIM vor fi utilizate 
formulare pentru: 
............................... 
 
f2) cererea pentru înscrierea constituirii unui 
drept real sau instituirii unei măsuri de 
executare silită; 
 
 
(2) Sunt, de asemenea, înscrise în Registrul 
mărcilor: 
.............. 
f) înscrierea oricărei transmiteri de drepturi cu 
privire la o marcă sau înscrierea constituirii 
unui drept real, a instituirii unei măsuri de 
executare silită ori a mențiunii că titularul 
mărcii se află în insolvență; 
 
 
(2) Înscrierea în Registrul mărcilor a drepturilor 



 6 

alin. 2 din 
Legea 
84/1998, 
rep. 
 
 
 

reale și a măsurilor de executare silită se face 
la cererea persoanei interesate însoțită de 
documente justificative, cu plata taxei legale 
prevăzută pentru înscrierea transmiterilor de 
drepturi, potrivit procedurii prevăzute în 
regulamentul de aplicare a prezentei legi. 

Art.25 
par.5 

5) Statele membre instituie 
proceduri care să permită 
înscrierea licențelor în 
registrele lor. 

Art. 35 
alin. 1, 2, 
5, 6, 7, 8 
și 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Cererea de înscriere a unei licenţe cu 
privire la o marcă va conţine următoarele 
elemente: 
 a) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
titularului; 
 b) dacă titularul are un mandatar, numele sau 
denumirea şi adresa ori sediul acestuia; 
 c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
beneficiarului licenţei; 
 d)dacă beneficiarul licenţei are un mandatar, 
numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
acestuia; 
 e) dacă este cazul, denumirea statului al cărui 
cetăţean este beneficiarul licenţei, a statului în 
care acesta îşi are domiciliul/sediul sau o 
întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia 
de la Paris; 
 f) când titularul sau beneficiarul licenţei este o 
persoană juridică, forma de constituire a 
acesteia, precum şi statul a cărui legislaţie a 
servit drept cadru pentru constituirea persoanei 
juridice; 
 g) numărul înregistrării mărcii care face 
obiectul înscrierii licenţei; 
 h) lista cuprinzând produsele şi serviciile la 
care se referă marca ce face obiectul cererii de 
înscriere a licenţei; 
i) mențiunea că licența este exclusivă sau 
neexclusivă, după caz; 
j) durata pentru care se acordă licenţa; 

N/A  
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k) teritoriul pentru care se acordă licenţa; 
l) semnătura titularului sau a mandatarului 
acestuia. 
 (2) Când marca face obiectul unei licenţe 
pentru o parte din produsele şi serviciile pentru 
care marca este înregistrată sau când licenţa 
este limitată teritorial ori în timp, cererea de 
înscriere a licenţei va indica, după caz: 
 a) produsele şi serviciile la care se referă 
licenţa; 
 b) partea din teritoriul României pentru care se 
acordă licenţa; 
 c) durata pentru care se acordă licenţa. 
 …………………………………………. 
(5) Odată cu depunerea cererii de înscriere a 
unei licenţe a unui drept real, a unor măsuri de 
executare silită sau a mențiunilor prevăzute la 
art. 51 alin. (3) din lege, se depun documentele 
doveditoare, în copie conform cu originalul, 
precum şi dovada achitării taxei legale. 
(6) Cererea de înscriere a unei licenţe, se 
depune la OSIM de către titularul mărcii 
înregistrate sau beneficiarul licenţei şi va fi 
însoţită de un extras din contractul de licenţă 
indicând drepturile transmise, în copie conform 
cu originalul. 
(7) Când cerințele prevăzute la alin. (1) - (6) nu 
sunt îndeplinite, OSIM notifică persoana care a 
formulat cererea și acordă un termen de 30 de 
zile pentru remedierea lipsurilor. În cazul în 
care lipsurile nu sunt remediate în termenul 
acordat, OSIM decide respingerea cererii. 
 (8) În cazul unei licenţe exclusive privind o 
marcă, aceasta este înscrisă în Registrul 
mărcilor și publicată în BOPI sub menţiunea 
"licenţă exclusivă". 
 (9) O singură cerere conținând elementele 
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Art. 55 
alin. (1) lit. 
f) 
 
 
 
 
Art. 49 
alin. (4) 
din Legea 
nr. 
84/1998, 
rep. 
 

prevăzute la alin. (1), (3) sau (4) poate fi 
prezentată pentru două sau mai multe mărci cu 
condiţia ca acestea să aibă același titular și, 
acolo unde este cazul, același beneficiar al 
licenței sau al dreptului real, iar numerele 
tuturor înregistrărilor în discuţie să fie indicate 
în cerere şi taxa legală aferentă înscrierii să fie 
achitată pentru fiecare marcă în parte 
 
 
(1) În procedurile în faţa OSIM vor fi utilizate 
formulare pentru: 
............ 
f) cererea pentru înscrierea unei licenţe 
 
 
 
(4) Licențele se înscriu în Registrul mărcilor, la 
cererea titularului mărcii sau a beneficiarului 
însoțită de actul doveditor, cu plata taxei 
prevăzute de lege, și se publică în Buletinul 
Oficial de Proprietate Industrială, conform 
procedurii prevăzută în regulamentul de 
aplicare a prezentei legi. Licența este 
opozabilă terților de la data publicării acesteia. 

Art.27 
lit.a) 

Articolul 27 –Definiții 

În sensul prezentei directive, 
se aplică următoarele 
definiții: 

a)„marcă de garantare sau 
de certificare” înseamnă o 
marcă desemnată astfel la 
data depunerii cererii și care 
este în măsură să facă 
distincția între produsele sau 

Art. 10 
alin. (1) și 
(2) lit. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1) Cererea de înregistrare a mărcii se 
întocmeşte într-un singur exemplar, pe un 
formular-tip, pus la dispoziție pe pagina de 
internet a OSIM www.osim.ro. 
 (2) Cererea trebuie să conţină următoarele 
elemente: 
………………………………… 
b) dacă cererea are ca scop înregistrarea unei 
mărci colective în temeiul art. 62 din lege sau, 
după caz, înregistrarea unei mărci de 
certificare în temeiul art. 68 din lege, o 
mențiune expresă în acest sens; 

N/A  

http://www.osim.ro/
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serviciile pentru care 
materialul, modul de fabricare 
a produselor sau de prestare 
a serviciilor, calitatea, 
exactitatea sau alte 
caracteristici sunt certificate 
de către titularul mărcii și 
produsele și serviciile care nu 
beneficiază de o astfel de 
certificare; 

 
 
 
Art.3 lit. f) 
din legea 
nr. 
84/1998, 
rep. 
 

 
 
 
f) marca de certificare - marca ce indică faptul 
că produsele sau serviciile pentru care este 
utilizată sunt certificate de titularul mărcii în 
ceea ce privește materialul, modul de fabricare 
a produselor sau de prestare a serviciilor, 
calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și 
care este aptă să distingă aceste produse sau 
servicii de produsele sau serviciile care nu 
beneficiază de o astfel de certificare; 

Art.30 
par.2 

(2)   Regulamentul de 
utilizare indică cel puțin 
persoanele autorizate să 
utilizeze marca, condițiile de 
afiliere la asociație, precum și 
condițiile de utilizare a mărcii, 
inclusiv sancțiunile. 
Regulamentul de utilizare a 
mărcilor menționate la 
articolul 29 alineatul (3) 
autorizează orice persoană 
ale cărei produse sau servicii 
provin din zona geografică 
respectivă să devină membră 
a asociației care este titulara 
mărcii, cu condiția ca 
persoana să îndeplinească 
toate celelalte condiții ale 
reglementărilor respective. 

Art. 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protecţia mărcilor colective 
 (1) Cererea de înregistrare a unei mărci 
colective prezentată conform cerinţelor 
prevăzute la art. 10 va fi însoţită de un 
regulament de utilizare a mărcii. 
 (2) Regulamentul de utilizare trebuie să 
conţină cel puţin următoarele elemente: 
 a) denumirea şi sediul asociaţiei sau al 
persoanei juridice de drept public; 
 b) obiectul de activitate al asociației sau al 
persoanei juridice de drept public 
c) persoanele autorizate să reprezinte 
asociația sau persoana juridică de drept public; 
 d) condiţiile de afiliere, în cazul unei asociații; 
 e) indicaţii privind persoanele autorizate să 
utilizeze marca colectivă și, dacă este cazul, 
autorizația menționată la alin. (3); 
 f) condiţiile de utilizare a mărcii colective; 
 g) motivele pentru care utilizarea mărcii 
colective poate fi interzisă de către titular unui 
membru al asociaţiei, precum şi alte sancţiuni 
ce pot fi aplicate în cazul nerespectării 
regulamentului; 
 h) indicaţii privind necesitatea acordului tuturor 
membrilor asociaţiei, în situaţia în care titularul 

N/A  
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Art.62 alin. 
(3) din 
Legea nr. 
84/1998, 
rep. 
 

mărcii colective transmite drepturile cu privire 
la această marcă. 
 (3) Regulamentul de utilizare a unei mărci 
colective constituită din semne sau indicații 
care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a 
provenienței geografice a produselor sau a 
serviciilor, autorizează orice persoană ale cărei 
produse sau servicii provin din zona geografică 
respectivă să devină membră a asociației care 
este titulara mărcii, dacă persoana respectivă 
îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute 
în regulamentul de utilizare al mărcii. 
(4) Dacă depozitul unei mărci colective nu 
îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la 
art. 8 sau dacă regulamentul de utilizare a 
mărcii colective nu conţine toate elementele 
prevăzute la alin. (2), OSIM poate acorda 
solicitantului un termen de 30 de zile pentru 
completarea lipsurilor. În cazul în care lipsurile 
nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM 
va decide respingerea cererii de înregistrare a 
mărcii sau, după caz, nerecunoaşterea 
priorităţii invocate. 
 (5) Titularul unei mărci colective poate cere în 
justiţie, în numele persoanelor abilitate să 
utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit 
de acestea, ca urmare a folosirii neautorizate a 
mărcii de către terţi. 
 
(3) În regulamentul de folosire a mărcii 
colective solicitantul cererii de înregistrare a 
mărcii va indica persoanele autorizate să 
folosească marca colectivă, condiţiile care 
trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al 
asociaţiei, condiţiile de folosire a mărcii, 
motivele pentru care această utilizare poate fi 
interzisă unui membru al asociaţiei, precum şi 
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sancţiunile care pot fi aplicate de asociaţie. 
 

Art.43  
par.2 

(2)   Procedura administrativă 
menționată la alineatul (1) din 
prezentul articol prevede cel 
puțin că titularul unei mărci 
anterioare astfel cum se 
menționează la articolul 5 
alineatul (2) și la articolul 5 
alineatul (3) litera (a) și 
persoana autorizată în 
conformitate cu legislația 
relevantă să exercite 
drepturile conferite de o 
denumire de origine sau o 
indicație geografică protejată 
astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (3) litera 
(c) trebuie să fie îndreptățiți 
să prezinte un act de 
opoziție. Un act de opoziție 
poate fi prezentat pe baza 
unuia sau mai multor drepturi 
anterioare, cu condiția ca 
toate acestea să aparțină 
aceluiași titular, precum și pe 
baza totalității produselor sau 
serviciilor sau a unei părți a 
produselor sau serviciilor 
pentru care dreptul anterior 
este protejat sau a fost 
solicitat și poate fi exercitat 
împotriva totalității produselor 
sau serviciilor sau a unei părți 
a produselor sau serviciilor 
pentru care a fost solicitată 
marca contestată. 

Art. 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18 
Opoziţia 
  (1) Orice persoană interesată poate formula 
opoziţie la înregistrarea unei mărci pentru 
motivele relative de refuz, prevăzute la art. 6 
din lege. Argumente referitoare la motive 
absolute de refuz sunt inadmisibile în cadrul 
procedurii de opoziţie. 
 (2) Actul de opoziţie trebuie să conţină: 
 a) indicaţii privind cererea de înregistrare a 
mărcii împotriva căreia se formulează opoziţia, 
respectiv numărul acesteia, numele sau 
denumirea solicitantului, precum şi 
menţionarea produselor și/sau serviciilor 
împotriva cărora se formulează opoziţia; 
 b) indicaţii privind cererea de înregistrare a 
mărcii, marca înregistrată sau dreptul anterior 
dobândit pe care se întemeiază opoziţia, 
respectiv număr de înregistrare, data de 
depunere și, dacă sunt disponibile, data de 
înregistrare și data de prioritate a mărcii 
anterioare; 
c) motivele pe care se bazează opoziția, 
prezentate prin indicarea unuia sau mai multor 
motive dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) 
sau (3) din lege în raport cu fiecare dintre 
mărcile sau drepturile anterioare invocate de 
către partea care a formulat opoziția; 
d) datele de identificare ale oponentului în 
conformitate cu cerințele prevăzute la art. 10 
alin. (2) lit. c), d) și e); 
 e) o reprezentare şi, după caz, o descriere a 
mărcii anterioare sau a altui drept anterior, 
precum și documente din care să reiasă că 
oponentul este deţinătorul dreptului anterior 

N/A  
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invocat; 
 f) produsele şi serviciile pentru care marca 
anterioară a fost înregistrată sau cerută la 
înregistrare ori pentru care marca anterioară 
este notoriu cunoscută sau se bucură de 
renume în România sau în Uniunea 
Europeană, după caz; 
g) în cazul în care oponentul a desemnat un 
mandatar sau în cazul în care reprezentarea 
prin mandatar este obligatorie în temeiul art. 
15 alin. (2) din lege, datele de identificare ale 
mandatarului în conformitate cu cerintele 
prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f); procura de 
reprezentare semnată de oponent poate fi 
depusă ulterior, în termen de cel mult 2 luni. 
(3) Actul de opoziție va fi însoțit de dovada 
achitării taxei legale de examinare a opoziției.  
(4) Actul de opoziție poate conține, de 
asemenea, o prezentare detaliată a motivelor, 
faptelor și argumentelor pe care se bazează 
opoziția precum și înscrisurile doveditoare. 
(5) Termenul pentru formularea opoziţiei în 
cazul mărcilor naționale curge de la data 
publicării deciziei de admitere a cererii de 
înregistrare în format electronic în BOPI, iar 
pentru mărcile înregistrate pe cale 
internaţională, termenul pentru formularea 
opoziţiei curge de la publicarea în format 
electronic în Gazeta OMPI a admiterii la 
înregistrare a acestora în urma examinării de 
fond, în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului comun. 
(6) În cazul în care actul de opoziție nu 
îndeplinește cerințele prevăzute la alin (2) și 
(3) și deficiențele respective nu au fost 
remediate anterior expirării termenului de 
formulare a opoziției, se consideră că opoziția 
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nu a fost făcută.  
(7) In cazul în care au fost formulate mai multe 
opoziții împotriva aceleiași cereri de 
înregistrare a mărcii, acestea pot fi conexate și 
examinate într-o procedură unică la finalul 
căreia va fi emisă o singură decizie.  
(8) OSIM comunică opoziţia solicitantului 
numai dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la alin. (2) și (3) și notifică părțile 
privind acordarea unui termen de 2 luni pentru 
soluționarea amiabilă. Acest termen începe să 
curgă de la data ultimei confirmări de primire. 
Termenul poate fi prelungit cu o perioadă care 
nu va depăși 3 luni, la cererea comună a 
părților, care se depune la OSIM anterior 
expirării termenului initial de 2 luni cu 
menționarea explicită a perioadei pentru care 
se solicită prelungirea. 
(9) Dacă în termenul prevăzut la alin. (8) părțile 
ajung la o înțelegere și opoziția sau cererea de 
înregistrare a mărcii este retrasă, ori cererea 
de marcă este limitată la produse sau servicii 
care nu fac obiectul opoziției, OSIM constată 
încheierea procedurii de opoziție printr-o 
decizie emisă de Comisia de opoziții. 
(10) Dacă în termenul prevăzut la alin. (8) 
părțile nu ajung la o înțelegere, OSIM notifică 
oponentul conform art. 27 alin. (2) din lege 
pentru a prezenta înscrisurile și argumentele în 
susținerea opoziției, acordând un termen de 30 
de zile în acest sens.  
(11) Înscrisurile depuse conform alin. (10) se 
comunică solicitantului mărcii care își poate 
prezenta punctul de vedere cu privire la 
motivele opoziției în termenul prevăzut la art. 
27 alin. (3) din lege. 
(12) Dacă în termenul prevăzut la art. 27 alin. 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) din lege oponentul nu depune înscrisuri și 
argumente, solicitantul cererii de marcă este 
notificat pentru a depune punctul de vedere cu 
privire la opoziția care i-a fost comunicată 
conform alin. (8).  
(13) La cererea solicitantului, depusă la OSIM 
nu mai târziu de data la care expiră termenul 
prevăzut la art. 27 alin. (3) din lege, titularul 
mărcii opuse va prezenta OSIM dovada că: 
 a) în cursul unei perioade de 5 ani care 
precedă data depunerii sau data de prioritate a 
cererii de înregistrare a mărcii împotriva căreia 
s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut 
obiectul unei utilizări efective pe teritoriul 
României pentru produsele și serviciile pentru 
care acesta a fost înregistrată în cazul mărcilor 
protejate pe cale naţională sau al mărcilor 
protejate pe cale internaţională, valide în 
România, ori în cadrul UE sau Spaţiului 
Economic European în cazul mărcilor Uniuni 
Europene, pentru produsele şi serviciile pentru 
care aceasta a fost înregistrată; 
 b) există motive justificate pentru neutilizarea 
mărcii opuse. 
(14) Dispozițiile alin. (13) sunt aplicabile dacă 
procedura de înregistrare a mărcii anterioare s-
a încheiat conform dispozițiilor art. 32 alin. (2) 
din lege, cu cel puțin 5 ani anterior datei de 
depunere a cererii sau datei de prioritate a 
cererii de înregistrare a mărcii cu privire la care 
s-a făcut opoziție. În ceea ce privește mărcile 
care au făcut obiectul unei înregistrări în 
temeiul acordurilor internaționale care produc 
efecte în România, perioada de cinci ani se 
calculează de la data la care marca nu mai 
poate fi respinsă sau nu mai poate face 
obiectul unei opoziții. 
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 (15) În lipsa depunerii dovezilor de utilizare a 
mărcii opuse în maximum 2 luni de la primirea 
notificării transmise de OSIM oponentului, actul 
de opoziţie va fi respins.  
(16) Dacă marca anterioară nu a fost utilizată 
decât pentru o parte dintre produsele / 
serviciile pentru care a fost înregistrată, 
aceasta se consideră înregistrată în sensul 
examinării opoziției, doar pentru acea parte de 
produse sau servicii. 
 (17) Dovezile de utilizare a mărcii opuse pot fi: 
ambalaje, etichete, cataloage, facturi, 
fotografii, anunţuri în jurnale, declaraţii scrise 
sau alte documente, pe baza cărora să poată fi 
stabilite locul, durata, întinderea și natura 
utilizarii marcii anterioare pentru bunurile sau 
serviciile pentru care marca a fost înregistrată. 
(18) Dovezile de utilizare a mărcii opuse 
depuse în termenul indicat la alin. (15) se 
comunică solicitantului cererii de înregistrare a 
mărcii, care își poate prezenta punctul de 
vedere cu privre la acestea în termen de 30 de 
zile de la comunicare.  
(19) Punctul de vedere al solicitantului mărcii 
formulat în condițiile prevăzute la alin. (11) și 
(18) se comunică oponentului, care poate 
prezenta un răspuns în termen de 30 de zile 
de la comunicare. În lipsa punctului de vedere 
al solicitantului, OSIM poate decide asupra 
opoziţiei bazându-se numai pe documentele 
aflate la dosar. 
 (20) Opoziţia formulată conform art. 26 din 
lege se soluţionează de o comisie formată din 
3 specialişti desemnaţi de şeful Serviciului 
mărci, dintre care unul va fi examinatorul 
căruia i s-a repartizat cererea de înregistrare a 
mărcii. 
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Art. 26 
alin.(1), 
(3) și (8) 
din Legea 
nr. 
84/1998, 
rep. 
 

 (21) Comisia poate decide admiterea sau 
respingerea, în tot ori în parte, a opoziţiei sau 
poate lua act de retragerea opoziției, printr-o 
decizie motivată care se comunică părților. 

 
 
(1) În termen de două luni de la data publicării 
admiterii cererii de înregistrare a mărcii, 
conform art. 25 alin. (4) orice persoană 
interesată poate formula opoziție la 
înregistrarea mărcii pentru motivele relative de 
refuz prevăzute la art.6.   
………………………………………… 
 (3) Opoziția poate fi formulată pe baza unuia 
sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția 
ca toate drepturile invocate să aparțină 
aceluiași titular. 
............................................................... 
(8) Dacă marca anterioară nu a fost utilizată 
decât pentru o parte dintre produsele sau 
serviciile pentru care a fost înregistrată, 
aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul 
examinării opoziției, decât pentru acea parte 
de produse sau servicii. 

Art.45 
par.1 

Articolul 45 - Procedura de 
decădere din drepturi sau 
de declarare a nulității 
(1)   Fără a aduce atingere 
dreptului părților de a 
introduce o cale de atac în 
instanță, statele membre 
prevăd o procedură 
administrativă eficientă și 
rapidă de decădere din 
drepturi sau de declarare a 
nulității unei mărci în fața 
oficiilor lor. 

Art. 391 – 
397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 391 
(1) În cadrul OSIM funcţionează Comisia 

de specialitate pentru anulări și 
decăderi, care are ca atribuții 
soluționarea cererilor de anulare și 
decădere privind mărcile.  

(2) Membrii Comisiei sunt persoane cu 
specializare în domeniul mărcilor și cu 
experiență minim 3 ani în domeniul 
juridic, care nu sunt implicate în nicio 
altă procedură desfășurată la nivelul 
OSIM privind mărcile. 

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este 

N/A  
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formată din 3 membri: 
a) preşedinte, șeful serviciului anulări - 
decăderi; în situaţii de incompatibilitate sau în 
lipsa acestuia calitatea de președinte va fi 
asigurată de o altă persoană din cadrul 
serviciului anulări-decăderi, care îndeplinește 
condițiile prevăzute la alin. (2), desemnată prin 
ordin al directorului general OSIM; 
 b) 2 membri, dintre care unul este raportorul 
cazului. 
(4) Secretariatul Comisiei este asigurat de o 
persoană din cadrul serviciului anulări – 
decăderi. 
 (5) Președintele Comisiei va aproba 
componenţa nominală a Comisiei şi lista 
dosarelor pentru ședințele de soluţionare a 
cererilor de anulare și decădere. 
 (6) Comisia de specialitate pentru anulări și 
decăderi este competentă să soluţioneze 
cererile depuse la OSIM având ca obiect 
decăderea titularului din drepturile conferite de 
marcă, pentru motivele prevăzute la art. 55, 
65, 74 din lege și anularea înregistrării unei 
mărci, pentru motivele prevăzute la art.  56, 66, 
73 din lege. 
 
ART. 392 
 Procedura de soluţionare a cererilor de 
anulare și decădere 
(1) Cererile de anulare și decădere se fac în 
scris, în limba română şi se depun la 
Registratura generală a OSIM, prin poştă, fax 
sau pe cale electronică în condițiile prevăzute 
la art. 9 alin. (3).  
(2) Cererea şi dovezile în susținerea acesteia 
se vor depune în atâtea copii câte părţi sunt și 
un exemplar pentru Comisie. Copiile vor fi 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

certificate conform cu originalul de partea care 
le depune.  
(3) Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă 
străină, se vor depune traduceri ale acestora în 
limba română, certificate de partea care le 
depune. Înscrisurile care nu sunt traduse în 
limba română nu sunt luate în considerare la 
soluționarea cererii. 
 (4) Procedura se desfăşoară cu citarea 
părţilor. Părțile în cadrul procedurii de anulare 
și decădere se numesc reclamant și pârât. 
 (5) Cererea de anulare sau de decădere poate 
fi depusă şi susţinută în faţa Comisiei în nume 
propriu sau printr-un reprezentant, în condițiile 
prevăzute la alin. (6). 
 (6) În faţa Comisiei părțile persoane fizice se 
pot prezenta personal sau pot fi reprezentate 
de un mandatar ori de un avocat. Părțile 
persoane juridice se prezintă prin reprezentant 
legal, consilier juridic, avocat sau mandatar.  
 
 
ART. 393 
 Pregătirea şedinţei de anulări și decăderi 
1) Pregătirea şedinţei de anulări și decăderi va 
fi asigurată de secretarul Comisiei, care va ţine 
evidenţa cererilor depuse, înregistrate în 
ordine cronologică, într-un registru cu această 
destinaţie. 
2) În termen de 10 zile de la înregistrarea 
cererii la OSIM secretarul Comisiei verifică 
dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 
39 alin. (1) – (3) și art. 392 alin. (2) și (3)  din 
prezentul regulament și înaintează dosarul 
presedintelui comisiei pentru a fi repartizat unui 
raportor. 
3) În cazul în care cererea nu îndeplinește 
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cerințele prevăzute la art. 39 alin. (1) – (3) și 
art. 392 alin. (2) și (3), reclamantul este notificat 
cu privire la deficiențele constatate și i se 
acordă un termen de 15 zile în vederea 
remedierii acestora.  
4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. 
(3), nu au fost remediate cerințele prevăzute la 
art. 39 alin. (1)  lit. a) – e), cererea este 
considerată ca nefiind depusă și Comisia 
decide, fără citarea părților, respingerea 
acesteia printr-o hotărâre motivată, care se 
comunică reclamantului în termen de cel mult 
15 zile de la pronunțare.  
5) Hotărârea menționată la alin. (4) poate fi 
contestată la Tribunalul București, în termen 
de 30 de zile de la comunicare.   
6) În cazul în care cererea nu a fost respinsă 
pentru motivele prevăzute la alin. (3), aceasta 
se comunică pârâtului, care primește un 
termen de 30 de de zile de la comunicare în 
vederea formulării întâmpinării. Întâmpinarea 
împreună cu înscrisurile doveditoare în 
susținerea apărărilor formulate se vor depune 
în atâtea exemplare câte părţi sunt și un 
exemplar pentru Comisie. Copiile vor fi 
certificate conform cu originalul de partea care 
le depune.  
(7) Întâmpinarea împreună cu dovezile atașate 
acesteia se comunică reclamantului, care are 
posibilitatea de a formula ”Răspuns la 
întâmpinare”, în termen de 10 zile de la 
comunicare. Pârâtul poate lua la cunoștință 
despre ”Răspunsul la întâmpinare” de la 
dosarul cauzei.  În lipsa întâmpinării sau a 
răspunsului la întâmpinare, cererea se 
soluționează pe baza actelor de la dosar. 
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ART. 394 
Stabilirea termenelor de soluționare a cererilor 
de anulare si decădere 

(1) Președintele comisiei stabilește prin 
rezoluție termenele de soluționare a 
cererilor de anulare și decădere și 
dispune cu privire la citarea părților. 

(2) În situația în care una dintre părți are 
sediul / domiciliul în străinătate și nu 
are mandatar desemnat, în condițiile 
art. 15 alin. (2) din lege, se acordă un 
termen de 30 de zile în vederea 
desemnării unui mandatar. Dispozițiile 
art. 6 alin. (2) și art. 392 alin. (6) se 
aplică în mod corespunzător. 

(3) Primul termen de soluționare a cererii 
de anulare sau de decădere se 
stabilește după depunerea întâmpinării 
sau la expirarea termenului stabilit 
pentru depunerea acesteia, dacă nu a 
fost depusă întâmpinare. 

(4) Secretarul Comisiei întocmește listele 
de ședință, conținând dosarele 
programate spre soluționare și le 
transmite președintelui comisiei în 
vederea aprobării; listele de ședință 
aprobate se afișează pe site-ul OSIM 
cu cel puțin o zi înainte de data stabilită 
pentru desfășurarea ședintei și la sediul 
OSIM, cu o oră înainte de începerea 
sedinței. 

 
 
ART. 395 
Citarea părților  

(1) Citarea părților se face printr-o 
comunicare scrisă, care poate fi 
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transmisă prin orice mijloace de 
comunicare ce asigură transmiterea 
textului actului și confirmarea 
primirii acestuia, dacă partea a 
indicat datele corespunzătoare în 
acest scop, și care va conține 
următoarele elemente: 

a) locul unde urmează să se desfășoare 
judecarea cauzei; 
b) data emiterii citației; 
c) numărul dosarului; 
d) anul, luna, ziua și ora înfățișării; 
e) numele și prenumele sau denumirea, după 
caz, ale/a părții citate, precum și locul unde se 
citează; 
f) calitatea celui citat; 
g) numele și prenumele sau denumirea, după 
caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii; 
h) semnătura secretarului comisiei.  

(2) Procedura de citare se consideră 
legal îndeplinită dacă partea a 
primit citația conținând elementele 
prevăzute la alin. (1) cu cel puțin 5 
zile înaintea termenului stabilit 
pentru soluționarea cauzei. 

(3) Comisia va verifica efectuarea 
procedurilor de citare la fiecare 
termen și, când este cazul, va lua 
măsuri de refacere a acestor 
proceduri. 

(4) Dacă partea citată nu se prezintă la 
termenul fixat și procedura de citare 
este legal îndeplinită, procedura în 
faţa Comisiei se poate desfăşura în 
lipsa părţii. 

(5) Partea care a fost prezentă la un 
termen, personal sau printr-un 
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reprezentant legal ori convențional, 
nu va mai fi citată pe parcursul 
soluționării cauzei, considerându-se 
că ea cunoaște termenele 
ulterioare.  

(6) Dispozițiile alin. (5) nu sunt 
aplicabile atunci când: 

a) se reia judecarea cauzei după ce aceasta a 
fost suspendată; 
b) cauza este repusă pe rol, potrivit art. 397 
alin. (3); 
c) cauza se rejudecă în urma unei hotărâri 
definitive a instanței de judecată. 
 (7) Prezenţa părţii la termenul de soluţionare a 
cauzei acoperă neregularităţile referitoare la 
procedura de citare. 
  (8) Dispozițiile art. 571 privind modalitățile de 
comunicare se aplică în mod corespunzător. 
 
ART. 396 
Şedinţele şi dezbaterile 
(1) Şedinţa este publică. Comisia poate 
dispune şedinţă secretă dacă dezbaterea 
publică ar aduce o vătămare uneia dintre părţi 
sau ordinii publice.  
(2) Preşedintele Comisiei deschide, suspendă 
şi ridică şedinţa. 
(3) La termenul fixat, dacă părţile sunt 
prezente sau dacă se constată că procedura a 
fost legal îndeplinită, preşedintele Comisiei 
deschide dezbaterile, dând mai întâi cuvântul 
reclamantului și apoi pârâtului. 
(4) Preşedintele este în drept să pună întrebări 
părţilor care să ducă la lămurirea imprejurărilor 
cauzei şi are obligația să pună în dezbatere 
toate cererile, excepțiile, împrejurările de fapt 
sau temeiurile de drept prezentate de părți, 
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potrivit legii, sau invocate din oficiu.  
(5) Membrii Comisiei pot pune întrebări părţilor 
numai prin mijlocirea preşedintelui, care poate 
încuviinţa ca aceştia să pună întrebări direct. 
(6) Susţinerile prezentate de părţi în şedinţă 
vor fi consemnate de secretarul Comisiei în 
condica de şedinţe. 
(7) La cererea temeinic justificată a părţilor sau 
când din dezbateri rezultă necesitatea 
producerii de noi dovezi, Comisia poate acorda 
un nou termen, părţile prezente luând 
cunoştinţă de noul termen.” 
(8) În situaţiile prevăzute la alin. (7), Comisia 
va dispune amânarea soluţionării cauzei, 
printr-o încheiere de şedinţă semnată de 
preşedinte şi secretar. 
 
 
 
ART. 397 
 Hotărârile Comisiei de anulări și decăderi 

(1)  După încheierea dezbaterilor, Comisia 
deliberează în secret asupra hotărârii pe 
care urmează să o pronunțe. Fiecare 
dintre membrii comisiei are îndatorirea 
să își exprime opinia, începând cu 
raportorul. Preşedintele ascultă părerile 
membrilor Comisiei şi se pronunţă cel 
din urmă.  

(2) În cazuri deosebite, în funcţie de 
complexitatea cauzei, când comisia nu 
ia hotărârea de îndată, pronunțarea 
acesteia poate fi amânată pentru un 
termen care nu poate depăși 7 zile și 
care poate fi prelungit de maximum 2 
ori, cu câte o perioadă de cel mult 7 zile. 
Dacă pronunțarea a fost amânată, 
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hotărârea nu poate fi pronunțată mai 
înainte de data fixată în acest scop. 

(3) În situaţia în care Comisia constată că 
sunt necesare noi lămuriri sau acte în 
dosarul cauzei, poate repune cauza pe 
rol, fixând o nouă şedinţă cu citarea 
părţilor. 

(4) Hotărârea Comisiei va fi luată numai pe 
baza faptelor şi dovezilor prezentate de 
părţi în dosarul cauzei.  

(5) După luarea hotărârii, dispozitivul 
acesteia se consemnează în condica de 
şedinţe și se afișează pe pagina de 
internet a OSIM, iar raportorul va 
redacta proiectul de hotărâre. 

(6) Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă: 
 a) numele şi prenumele/denumirea şi 
domiciliul/sediul reclamantului; 
 b) numele sau denumirea persoanei care a 
reprezentat partea în condițiile art. 392 alin. (6); 
 c) numărul dosarului; 
 d) componenţa Comisiei care a luat hotărârea; 
 e) obiectul cauzei, susţinerile părţilor şi 
indicarea dovezilor prezentate de acestea; 
 f) motivele de fapt şi temeiurile de drept care 
stau la baza hotărârii; 
 g) dispozitivul; 
 h) calea de atac, termenul în care aceasta se 
poate exercita şi instanţa la care se introduce 
acţiunea; 
 i) semnăturile preşedintelui şi ale membrilor 
Comisiei. În cazul în care unul dintre membrii 
Comisiei este împiedicat să semneze 
hotărârea, aceasta va fi semnată de 
preşedintele Comisiei, cu arătarea motivelor 
care au împiedicat semnarea. 
(7) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritate de 
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voturi. 
(8) Hotărârile se întocmesc într-un singur 
exemplar original, care se depune la dosarul 
de hotărâri al Comisiei şi se păstrează la 
secretariatul Comisiei. 
(9) Hotărârile se comunică părţilor de către 
secretarul Comisiei, în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul. Un exemplar, în 
copie certificată, se atașează la dosarul 
cauzei. 
(10) În soluţionarea cererilor de anulare sau de 
decădere, Comisia va putea lua una dintre 
următoarele hotărâri: 
 a) admiterea cererii în tot sau în parte, 
dispunând anularea înregistrării mărcii sau 
decăderea titularului din drepturile conferite de 
marcă, în tot sau în parte, după caz; 
 b) respingerea cererii. 
c) ia act de renunțarea la soluționarea cauzei; 
d) ia act de tranzacția încheiată între părți; 
e) constată perimarea cererii, în cazul în care 
aceasta a rămas în nelucrare din motive 
imputabile reclamantului, timp de 6 luni. 
(11) La cererea părții care a câștigat, partea 
care pierde în cadrul unei proceduri de 
decădere sau de anulare, desfășurate în fața 
OSIM, suportă cheltuielile pretinse de cealaltă 
parte reprezentând cheltuielile de reprezentare 
necesare pentru buna desfășurare a 
procedurii. 
(12) Cheltuielile de reprezentare  pretinse 
conform alin. (11) vor putea fi reduse motivat 
atunci când acestea sunt vădit disproportionate 
în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei 
ori cu activitatea desfășurată de reprezentant, 
ținând seama și de circumstanțele cauzei. 
 (13)   Când cererea a fost admisă numai în 
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parte, prin hotărârea de soluționare a acesteia 
va fi stabilită o repartizare proportională a 
cheltuielilor prevăzute la alin. (11), în măsura 
admiterii cererii.   
(14)   Partea care determină încheierea 
procedurii de decădere sau de anulare prin 
retragerea cererii de decădere sau a cererii de 
anulare, prin faptul că nu-și reînnoiește 
înregistrarea mărcii sau prin faptul că renunță 
la aceasta, suportă cheltuielile pretinse de 
cealaltă parte în condițiile prevăzute la 
alineatele (11) - (13). 
(15) Partea care pretinde cheltuieli conform 
alin. (11) trebuie să facă, în condițiile legii, 
dovada existenței și întinderii acestora, cel mai 
târziu până la pronunțarea hotărârii pe fondul 
cauzei.  
(16)   Atunci când părțile prezintă un acord 
privind suportarea cheltuielilor, diferit de cel ce 
rezultă din aplicarea alineatelor (11)-(14), 
Comisia ia act de acest acord. 
(17) Soluționarea cauzei poate fi suspendată 
în următoarele cazuri: 
a) la cererea comună a părților, până când una 
dintre părți cere repunerea pe rol; 
b) când soluționarea cauzei depinde, în tot sau 
în parte, de existența ori inexistența unui drept 
care face obiectul unei alte judecăți; 
c) când niciuna dintre părți, legal citate, nu se 
prezintă la strigarea cauzei, cu excepția 
situației în care una dintre părți a cerut în scris 
judecata în lipsă. 
(18) Soluționarea unei cereri de decădere sau 
de anulare a mărcii depusă la OSIM se 
suspendă din oficiu sau la cererea uneia dintre 
părți, dacă există o cerere de decădere sau de 
anulare a aceleiași mărci formulată anterior în 
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Art.57 lit. 
b)  
L84/1998 
rep. 
 
 
 
 
 
Art. 61  
L84/1998 
rep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fața unei instanțe de judecată, până la 
soluționarea definitivă a acesteia. 
(19) Hotărârea Comisiei de anulări și decăderi 
rămasă definitivă prin care, după caz, titularul 
a fost decăzut din drepturile conferite de marcă 
ori înregistrarea mărcii a fost anulată, are 
caracter executoriu. 
(20) Prevederile art. 395 - 397 referitoare la 
procedura de soluţionare a cererilor de anulare 
și decădere se completează, în mod 
corespunzător, cu dispoziţiile Codului de 
procedură civilă. 
 
 
 
Anularea înregistrării mărcii potrivit 
prevederilor art.47, art.54 sau art.60, precum și 
decăderea din drepturi a titularului mărcii 
potrivit prevederilor art.46, art.53 sau art.601 
pot fi solicitate: 
……… 
b) pe cale administrativă, la OSIM. 
 
 
(1) Anularea înregistrării unei mărci sau 
decăderea titularului din drepturi, solicitate pe 
cale administrativă la OSIM, se soluționează 
de către o comisie de specialitate din cadrul 
OSIM ai cărei membri au ca atribuții doar 
soluționarea cererilor de anulare și decădere, 
fără a fi implicați în nicio altă procedură 
desfășurată la nivelul OSIM în privința mărcilor 
și fără a interfera cu activitatea Comisiei de 
Contestații din cadrul OSIM, formată din trei 
membri cu experiență în domeniul juridic, 
potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de 
aplicare a prezentei legi. 
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Art. III.  
L112/2020 

(2) Hotărârile motivate ale Comisiei prevăzută 
la alin. (1) se comunică părţilor în termen de 3 
luni de la pronunţare și pot fi contestate în 
termen de 30 de zile de la comunicare, la 
Tribunalul București. 
(3) Hotărârea Tribunalului Bucureşti de 
soluționare a contestației prevăzută la alin. (2) 
este supusă numai apelului la Curtea de Apel 
Bucureşti. 
 
Art.III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 
zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu excepția dispozițiilor 
art.I. pct.47 referitoare la art.471 lit.b) și ale art.I 
pct.51 referitoare la art.491 din Legea 
nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile 
geografice, republicată, cu modificările 
ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată 
și completată prin prezenta lege, care intră în 
vigoare la data de 14 ianuarie 2023. 

Art.45 
par.2 

(2)   Procedura administrativă 
de decădere din drepturi 
prevede că titularul unei 
mărci este decăzut din 
drepturile sale din motivele 
prevăzute la articolele 19 și 
20. 

Art. 55 
alin. 1 lit. 
a), b), c)  

L84/1998 
rep. 

(1) Orice persoană interesată poate solicita 
oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, 
decăderea titularului din drepturile conferite de 
marcă dacă: 
a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, 
socotită de la data încheierii procedurii de 
înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei 
utilizări efective pe teritoriul României pentru 
produsele sau serviciile pentru care aceasta a 
fost înregistrată și dacă nu există motive 
întemeiate pentru a nu fi fost utilizată; 
b) după data înregistrării, marca a devenit, ca 
urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, 
desemnarea uzuală în comerţ a produsului sau 
a serviciului pentru care a fost înregistrată; 
 c) după data înregistrării şi ca urmare a 
folosirii mărcii de către titular sau cu 

N/A  
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consimţământul acestuia, marca a devenit 
susceptibilă a induce publicul în eroare, în 
special cu privire la natura, calitatea sau 
provenienţa geografică a produselor ori 
serviciilor pentru care a fost înregistrată; 

Art.45 
par.3 
lit.a) 

(3)   Procedura administrativă 
de nulitate prevede că marca 
este declarată nulă pe baza a 
cel puțin unuia dintre 
următoarele motive: 
a) marca nu ar fi trebuit să fie 
înregistrată, deoarece nu se 
conformează cerințelor 
prevăzute la articolul 4; 

Art. 56 
alin. 1 lit. 
a) 
L84/1998 
rep. 

(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută 
în perioada de protecție a mărcii de către orice 
persoană interesată, pentru oricare dintre 
următoarele motive: 
a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu 
nerespectarea dispozițiilor art.5 alin.(1); 

  

Art.45 
par.3 
lit.b) 

b) marca nu ar fi trebuit să fie 
înregistrată, din cauza 
existenței unui drept anterior 
în sensul articolului 5 
alineatele (1)-(3). 

Art. 56 
alin. 1 lit. 
b) 
L84/1998 
rep 

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu 
nerespectarea dispozițiilor art.6 alin.(1) sau (3). 

N/A  

Art.45 
par.4 
lit.a) 

4) Procedura administrativă 
prevede că cel puțin 
următoarele persoane sunt 
îndreptățite să depună o 
cerere de decădere sau în 
nulitate: 
a) în cazul alineatului (2) și al 
alineatului (3) litera (a), orice 
persoană fizică sau juridică și 
orice grup sau organism 
constituit în scopul de a 
reprezenta interesul 
fabricanților, al producătorilor, 
al furnizorilor de servicii, al 
comercianților sau al 
consumatorilor și care, în 
conformitate cu legislația 
care îi este aplicabilă, are 

Art. 55 
alin. 1 
L84/1998 
rep 
 
 
 
Art. 56 
alin.1 
L84/1998 
rep 

(1) Orice persoană interesată poate solicita 
oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, 
decăderea titularului din drepturile conferite de 
marcă dacă: 
 
 
 
(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută 
în perioada de protecţie a mărcii de către orice 
persoană interesată, pentru oricare dintre 
următoarele motive: 

N/A  
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capacitatea de a sta în justiție 
ca reclamant sau pârât; 

Art.45 
par.4 
lit.b) 

b) în cazul alineatului (3) 
litera (b) din prezentul articol, 
titularul unei mărci anterioare 
astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (2) și la 
articolul 5 alineatul (3) litera 
(a) și persoana autorizată în 
conformitate cu legislația 
relevantă să exercite 
drepturile conferite de o 
denumire de origine sau o 
indicație geografică protejată 
astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (3) litera 
(c). 

Art. 55 
alin. 1 
L84/1998 
rep 
 
 
 
Art. 56 
alin.1 
L84/1998 
rep 

(1) Orice persoană interesată poate solicita 
oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, 
decăderea titularului din drepturile conferite de 
marcă dacă:   
 
 
 
(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută 
în perioada de protecţie a mărcii de către orice 
persoană interesată, pentru oricare dintre 
următoarele motive: 

N/A  

Art.45 
par.5 

5) O cerere de decădere din 
drepturi sau de declarare a 
nulității unei mărci poate fi 
depusă împotriva totalității 
produselor sau serviciilor sau 
a unei părți a produselor sau 
serviciilor pentru care a fost 
înregistrată marca 
contestată. 

Art. 60 
alin. 1 
L84/1998 
rep 
 
 
 
 
 

(1) Dacă un motiv de decădere sau de nulitate 
există numai pentru o parte a produselor sau a 
serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, 
decăderea sau nulitatea va produce efecte 
numai cu privire la aceste produse sau servicii. 

N/A  

Art.45 
par.6 

6)   O cerere de declarare a 
nulității unei mărci poate fi 
depusă pe baza unuia sau 
mai multor drepturi 
anterioare, cu condiția ca 
toate acestea să aparțină 
aceluiași titular. 

Art. 56 alin 
2 
L84/1998 
rep 

(2) O cerere de anulare a înregistrării unei 
mărci poate fi depusă pe baza unuia sau mai 
multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate 
acestea să aparțină aceluiași titular. 

N/A  

Art.49 
par.1 

Articolul 49 – Reînnoirea 
(1)   Înregistrarea mărcii se 
reînnoiește la cererea 
titularului mărcii sau a 

Art. 31  
 
 
 

Art. 31 
Reînnoirea înregistrării mărcii 
(1) Cererea de reînnoire a înregistrării unei 
mărci, formulată într-un termen de 6 luni 

N/A      
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oricărei alte persoane 
autorizate în acest sens prin 
lege sau pe baza unui 
contract, cu condiția ca taxele 
de reînnoire să fi fost 
achitate. Statele membre pot 
prevedea ca primirea plății 
taxelor de reînnoire să fie 
considerată ca fiind o astfel 
de cerere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anterior datei de expirare a protecției mărcii, 
trebuie să conțină următoarele elemente: 
 a) solicitarea expresă de reînnoire a 
înregistrării mărcii; 
 b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul 
titularului; 
 c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
mandatarului, dacă este cazul; 
 d) data depozitului reglementar al cererii de 
înregistrare a mărcii; 
 e) numărul de înregistrare al mărcii în registrul 
mărcilor; 
 f) menţiunea că reînnoirea este cerută pentru 
toate produsele şi serviciile la care se referă 
marca înregistrată sau, după caz, indicarea 
claselor ori produselor şi serviciilor vizate de 
reînnoire; 
 g) semnătura titularului sau a mandatarului, 
după caz; 
 h) dovada plăţii taxei legale, pentru reînnoirea 
înregistrării mărcii, inclusiv taxa de eliberare a 
certificatului de reînnoire. 
(2) Cererea de reînnoire poate fi depusă și 
taxa legală poate fi achitată și în termen de 6 
luni de la expirarea duratei de protecție, cu 
majorarea prevăzută de lege. 
(3) Dacă cererea de reînnoire nu conţine unul 
dintre elementele prevăzute la alin. (1), OSIM 
notifică solicitantului iregularităţile constatate, 
acordând un termen de 30 de zile pentru 
remedierea acestora. 
(4) În cazul în care unul dintre elementele 
prevăzute la alin. (1) lit. b) sau c) nu 
corespunde cu datele înscrise în Registrul 
mărcilor la momentul depunerii cererii de 
reînnoire, dispozițiile art. 30 sau art. 32, după 
caz, se aplică în mod corespunzător. 
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Art. 33 
alin. (3) 
din Legea 
nr. 
84/1998, 
rep. 

 (5) În situaţia în care cererea de reînnoire 
îndeplineşte condiţiile legale, OSIM eliberează 
certificatul de reînnoire şi îl comunică titularului 
mărcii, numai dacă se face dovada achitării 
taxei de eliberare a certificatului. Reînnoirea se 
înscrie în registru și se publică în BOPI. 
 (6) Dacă remedierile notificate nu sunt 
efectuate în termenul acordat, cererea de 
reînnoire a înregistrării mărcii se respinge, 
printr-o decizie motivată care se comunică 
titularului și care poate fi contestată în 
termenul și cu procedura prevăzute la art. 97 
alin. (1) din lege. 
 
 
 
 
(3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii 
poate fi făcută de către titularul mărcii sau de 
către orice altă persoană autorizată în acest 
sens prin lege sau în baza unui contract, într-
un termen de cel puțin 6 luni anterior datei 
expirării înregistrării, în condițiile prevăzute în 
regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
 

Art.49 
par.3 

(3)   Cererea de reînnoire se 
depune și taxele de reînnoire 
se achită într-o perioadă de 
cel puțin șase luni imediat 
anterioară datei expirării 
înregistrării. În caz contrar, 
cererea poate fi depusă într-
un termen suplimentar de 
șase luni imediat după data 
expirării înregistrării sau de la 
data reînnoirii ulterioare. În 
această nouă perioadă 

Art. 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 31 
Reînnoirea înregistrării mărcii 
(1) Cererea de reînnoire a înregistrării unei 
mărci, formulată într-un termen de 6 luni 
anterior datei de expirare a protecției mărcii, 
trebuie să conțină următoarele elemente: 
 a) solicitarea expresă de reînnoire a 
înregistrării mărcii; 
 b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul 
titularului; 
 c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul 
mandatarului, dacă este cazul; 

N/A  
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trebuie plătite taxele de 
reînnoire, precum și o taxă 
suplimentară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d) data depozitului reglementar al cererii de 
înregistrare a mărcii; 
 e) numărul de înregistrare al mărcii în registrul 
mărcilor; 
 f) menţiunea că reînnoirea este cerută pentru 
toate produsele şi serviciile la care se referă 
marca înregistrată sau, după caz, indicarea 
claselor ori produselor şi serviciilor vizate de 
reînnoire; 
 g) semnătura titularului sau a mandatarului, 
după caz; 
 h) dovada plăţii taxei legale, pentru reînnoirea 
înregistrării mărcii, inclusiv taxa de eliberare a 
certificatului de reînnoire. 
(2) Cererea de reînnoire poate fi depusă și 
taxa legală poate fi achitată și în termen de 6 
luni de la expirarea duratei de protecție, cu 
majorarea prevăzută de lege. 
(3) Dacă cererea de reînnoire nu conţine unul 
dintre elementele prevăzute la alin. (1), OSIM 
notifică solicitantului iregularităţile constatate, 
acordând un termen de 30 de zile pentru 
remedierea acestora. 
(4) În cazul în care unul dintre elementele 
prevăzute la alin. (1) lit. b) sau c) nu 
corespunde cu datele înscrise în Registrul 
mărcilor la momentul depunerii cererii de 
reînnoire, dispozițiile art. 30 sau art. 32, după 
caz, se aplică în mod corespunzător. 
 (5) În situaţia în care cererea de reînnoire 
îndeplineşte condiţiile legale, OSIM eliberează 
certificatul de reînnoire şi îl comunică titularului 
mărcii, numai dacă se face dovada achitării 
taxei de eliberare a certificatului. Reînnoirea se 
înscrie în registru și se publică în BOPI. 
 (6) Dacă remedierile notificate nu sunt 
efectuate în termenul acordat, cererea de 
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Art. 33 
alin. (3) și 
(5) din 
Legea nr. 
84/1998, 
rep. 

reînnoire a înregistrării mărcii se respinge, 
printr-o decizie motivată care se comunică 
titularului și care poate fi contestată în 
termenul și cu procedura prevăzute la art. 97 
alin. (1) din lege. 
 
 
 
 
(3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii 
poate fi făcută de către titularul mărcii sau de 
către orice altă persoană autorizată în acest 
sens prin lege sau în baza unui contract, într-
un termen de cel puțin 6 luni anterior datei 
expirării înregistrării, în condițiile prevăzute în 
regulamentul de aplicare a prezentei legi. 
............................................................... 
(5) Taxa pentru reînnoirea înregistrării mărcii 
este datorată odată cu cererea de reînnoire. 
Cererea de reînnoire poate fi făcută și taxa 
poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la 
expirarea duratei de protecție, cu majorarea 
prevăzută de lege. 

 


