Hotărâre
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991
privind brevetele de invenţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.
17 alin.(3) din Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.I - Hotărârea Guvernului nr.547/2008 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din
18 iunie 2008, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (8), partea introductivă va avea următorul
cuprins:
„(8) Prelungirea de termen acordată de OSIM conform prevederilor
art.26 alin.(2) din lege este acceptată dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:”
2.La articolul 4, alineatele (3), (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:
„(3) Depunerea cererilor de brevet de invenţie din domeniul
apărării şi siguranţei naţionale, create pe teritoriul României, se face cu
respectarea prevederilor legii speciale şi ale art.7. Ministerul Apărării,
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii precum şi
orice altă instituţie cu competenţe legale în domeniul siguranţei
naţionale pot emite instrucţiuni referitoare la proceduri pentru invenţiile
create în domeniul lor de activitate.
(4) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.14 alin.(1) sau
(8) din lege, cererii de brevet de invenţie i se alocă un număr la care se
asociază data de depozit; numărul alocat în ordine succesivă şi data de
depozit sunt înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de
invenţie depuse şi ambele se înscriu pe formularul cererii de brevet de
invenţie şi pe fiecare pagină a descrierii, precum şi a revendicărilor şi
desenelor, chiar dacă acestea sunt depuse ulterior.
……………………………………………………………………………………
(7) Dacă la depunerea cererii de brevet de invenţie solicitantul nu
a plătit taxa de înregistrare, această taxă poate fi plătită în termen de 3

luni de la data de depozit; în caz contrar, cererea de brevet de invenţie
este declarată ca fiind considerată retrasă conform prevederilor art.27
alin.(4) lit. f) din lege.”
3. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Documentele şi materialele depuse, conform prevederilor art.
26 alin.(4) şi, respectiv, art.50 şi 51 din lege, în procedurile în faţa OSIM,
constând în general din publicaţii, pot fi înregistrate în orice limbă, caz în
care OSIM poate cere depunerea traducerii acestora în limba română.”
4. La articolul 7, alineatele (3), (11), (14), (16), (17) şi (18) vor
avea următorul cuprins:
(3) În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) din lege, sarcina
atribuirii caracterului de secret de stat informaţiilor conţinute în
documentele privind invenţiile din domeniul apărării sau siguranţei
naţionale, pentru care Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative şi Serviciul Român de Informaţii şi-au
manifestat interesul, revine acestora, în termen de 60 de zile de la data
de depozit a cererii de brevet.
…………………………………………………………………
(11) În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) din lege,
Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative,
Serviciul Român de Informaţii sau o altă instituţie în drept trebuie să
acorde o compensaţie materială echitabilă solicitantului cererii sau
titularului brevetului care conţine informaţii clasificate la nivel de secret
de stat, stabilită prin contract, pe toată perioada menţinerii ei în această
categorie; orice litigiu privind contractul se soluţionează de către
instanţele judecătoreşti.
……………………………………………………………………..
(14) În cazul în care o cerere de brevet de invenţie din domeniul
biotehnologiei conţine informaţii clasificate ca secret de stat, acelaşi
nivel de secretizare îl va avea şi microorganismul aferent, aflat la o
autoritate de depozit internaţională, în vederea îndeplinirii cerinţei
prevăzute la art.17 alin.(2) din lege.
………………………………………………………………………..
(16) Oricărei persoane din cadrul OSIM care are cunoştinţă despre
informaţii care au fost clasificate conform prevederilor art.38 alin.(2) din
lege sau care efectuează lucrări folosind aceste informaţii trebuie să i se
aducă la cunoştinţă nivelul de secretizare atribuit.
(17) Dacă solicitantul declară, potrivit prevederilor art.27, că
divulgarea invenţiei care face obiectul cererii de brevet de invenţie a
avut loc în condiţiile prevederilor art.10 din lege, iar informaţiile

referitoare la sau în legătură cu invenţia sunt clasificate, OSIM notifică
emitentului şi solicitantului în legătură cu necesitatea declasificării
informaţiilor.
(18) Dacă informaţiile clasificate ca secret de stat din cererea de
brevet de invenţie nu au fost declasificate cu respectarea prevederilor
art.24 alin.(2) din lege, cererea de brevet de invenţie este declarată ca
fiind considerată retrasă, conform prevederilor art.27 alin.(4) lit.f) din
lege.”
5. La articolul 8, alineatele (1), (2) - partea introductivă, (3), (7),
(8), 10 lit.a), 11 lit.c), 12, 14 şi 18 vor avea următorul cuprins:
„(1) În vederea acordării datei de depozit, în aplicarea prevederilor
art.14 alin.(1) din lege, partea cererii prevăzută la lit.c) a acestui alineat
este înregistrată în limba română sau într-o limbă străină, în condiţiile
prevăzute de art.15 alin.(1) din lege.
(2) Descrierea conform prevederilor art.14 alin.(1) lit.c) din lege
poate fi şi o referire în limba română la o cerere de brevet depusă
anterior la un oficiu şi această referire trebuie să cuprindă:
…………………………………………………………………………….
(3) În cazul în care conform prevederilor art.14 alin.(1) lit.b) din
lege este posibilă contactarea de către OSIM a solicitantului, dar
documentele prevăzute la art.14 alin.(1) lit.a) şi/sau c) din lege nu au
fost înregistrate, OSIM notifică solicitantului lipsurile constatate şi acordă
pentru depunerea documentelor lipsă un termen de două luni de la data
la care cel puţin unul din aceste documente a fost înregistrat.
…………………………………………………………………………..
(7) În cazul în care la stabilirea datei de depozit OSIM constată
lipsa unei părţi din descriere, conform prevederilor art.14 alin.(2) din
lege, se notifică solicitantului aceasta, cerându-i să depună partea lipsă
în termen de două luni de la data expedierii notificării, dar nu mai mult
de 4 luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevăzute
la art.14 alin.(1) din lege a fost înregistrat la OSIM.
(8) Partea lipsă din descriere poate fi depusă la OSIM şi din
proprie iniţiativă de către solicitant, într-un termen de 4 luni de la data la
care cel puţin un document dintre cele prevăzute la art.14 alin.(1) din
lege a fost înregistrat la OSIM.
…………………………………………………………………………….
(10) a) partea lipsă, în limba română, în termen de 4 luni de la
data la care cel puţin un document dintre cele prevăzute la art.14 alin.(1)
din lege a fost înregistrat la OSIM;
…………………………………………………………………………….

(11) c) documentele prevăzute la art.14 alin.(1) din lege trebuie să
conţină referiri exprese la cererea anterioară a cărei prioritate a fost
revendicată în cererea de brevet de invenţie.
(12) În condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin.
(10), data de depozit a cererii este data stabilită conform prevederilor
art.14 alin.(1) din lege.
…………………………………………………………………………...
(14) Dacă în termen de o lună de la data notificării privind
atribuirea datei de depozit, conform prevederilor alin.(9) sau (13),
solicitantul comunică la OSIM că doreşte retragerea părţii care a fost
considerată a lipsi iniţial, data de depozit a cererii va fi data la care erau
îndeplinite cerinţele prevăzute la art.14 alin.(1) din lege.
…………………………………………………………………………...
(18) În cazul în care se aplică prevederile art.63 alin.(2) lit.b) din
lege, noua cerere de brevet de invenţie va avea aceeaşi dată de depozit
cu cea a cererii iniţiale.”
6. La articolul 9, alineatele (3), (4), (5), (6) şi (7) vor avea următorul
cuprins:
„(3) În cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art.14
alin.(1) din lege şi sunt depuse documentele prevăzute la art.13 alin.(1)
lit. d) şi e) din lege, OSIM notifică solicitantului că depozitul cererii
produce efectele unui depozit naţional reglementar.
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi cererilor de brevet de
invenţie care au rezultat în urma divizării unei cereri ce nu respectă
dispoziţiile art.18 alin.(1) din lege.
(5) În cazul solicitanţilor străini care depun, conform prevederilor
art.16 alin.(1), descrierea, revendicările şi/sau desenele într-o limbă
străină, depozitul cererii produce de la data de depozit efectele unui
depozit naţional reglementar, cu condiţia ca, în termen de două luni de
la această dată, să fie depusă în 3 exemplare şi traducerea conformă în
limba română a documentelor respective; în cazul nedepunerii traducerii
sau neplăţii taxei de depunere a acesteia, cererea se respinge, conform
prevederilor art.27 alin.(2) lit.a) din lege.
(6) În aplicarea prevederilor art.14 alin.(7) din lege, dacă la data
de depozit nu au fost depuse revendicările şi, dacă este cazul,
desenele, acestea pot fi înregistrate la OSIM în termen de două luni de
la această dată, cu plata taxei legale, caz în care depozitul cererii
produce efectele unui depozit naţional reglementar de la data de
depozit.

(7) Dacă revendicările nu sunt depuse în termenul prevăzut la
art.14 alin.(7) din lege, cererea este declarată ca fiind considerată
retrasă, potrivit prevederilor art.27 alin.(4) lit. e) din lege.”
7. La articolul 10 alineatele (2), (6), (9), (16), (18)-partea
introductivă, (19) şi (20) vor avea următorul cuprins:
„(2) Prin declaraţia prevăzută la art.19 alin.(4) din lege se
revendică prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare naţionale,
regionale sau internaţionale, înregistrate în sau pentru orice stat parte la
Convenţia de la Paris ori pentru orice stat membru al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului.
……………………………………………………………………………
(6) Într-o cerere de brevet de invenţie pot fi revendicate mai multe
priorităţi ale unor cereri anterioare, care pot proveni şi din ţări diferite, cu
respectarea prevederilor art.19 alin.(5) din lege.
……………………………………………………………………………
(9) Într-o cerere de brevet de invenţie care revendică una sau mai
multe priorităţi ale unor cereri anterioare, conform prevederilor alin.(1)
sau (6), revendicarea oricăreia dintre aceste priorităţi este recunoscută
şi în condiţiile în care cererea conţine una sau mai multe caracteristici
care nu erau cuprinse în cererea sau în cererile a căror prioritate este
revendicată, cu condiţia să existe o unitate a invenţiei, conform
prevederilor art.18 alin.(1) din lege.
……………………………………………………………………………
(16) Într-o cerere de brevet de invenţie cu data de depozit
cuprinsă în termenul de 12 luni de la data la care ar fi putut fi
revendicată prioritatea unei cereri anterioare, conform prevederilor art.
21 alin.(1) din lege, această prioritate poate fi revendicată în termen de
două luni de la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data de
depozit a cererii celei mai vechi a cărei prioritate a fost revendicată.
………………………………………………………………………..
(18) În aplicarea prevederilor art.19 alin.(7) din lege, prioritatea
poate fi recunoscută doar în situaţia în care:
…………………………………………………………………………….
(19) Prevederile alin.(17) sau (18) se aplică dacă cererea
prevăzută la alin.(17) lit.a) sau la alin.(18) lit.a) este înregistrată înainte
ca solicitantul să ceară publicarea cererii, conform art.22 alin.(3) din
lege, sau înainte ca OSIM să dea curs unei cereri de retragere ori să ia
o hotărâre de respingere.
(20) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(18),
OSIM hotărăşte nerecunoaşterea priorităţii conform prevederilor art.21
alin.(4) din lege.”

8. La articolul 12, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:
„1) Produsul este obiect al unei invenţii, conform prevederilor art.6
alin.(1) din lege, în măsura în care constituie soluţia tehnică a unei
probleme.
……………………………………………………………………………
(5) Produsul prevăzut la art.6 alin.(1) din lege, obiect al unei
invenţii biotehnologice, este definit la art.68 alin.(2) şi (7).”
9. La articolul 13, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„1) Procedeul este obiect al unei invenţii, conform prevederilor
art.6 alin.(1) din lege, în măsura în care constituie soluţia tehnică a unei
probleme.
…………………………………………………………………………….
(4) Procedeul prevăzut la art.6 alin.(1) din lege, obiect al unei
invenţii biotehnologice, este definit în art.68 alin.(3).”
10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„1) În aplicarea prevederilor art.13 alin.(1) din lege, cererea de
brevet de invenţie cuprinde un formular de solicitare a acordării unui
brevet de invenţie însoţit de o descriere a invenţiei, una sau mai multe
revendicări şi, după caz, desenele la care se face referire în descriere
şi/sau revendicări.”
11. La articolul 15 alineatul (1) - partea introductivă şi (8) lit.d) vor
avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.13 alin.(1) lit.a) din lege,
solicitarea acordării unui brevet se poate face la OSIM pe un formular
imprimat care cuprinde:”
……………………………………………………………………………
(8) d) indicarea procedurilor pe care solicitantul doreşte să le
urmeze cererea, dintre care, în mod expres: publicarea cererii de brevet
conform prevederilor art.22 alin.(3) din lege, întocmirea unui raport de
documentare conform prevederilor art.23 alin.(1) din lege, examinarea
de fond conform prevederilor art.24 din lege;
12. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Descrierea invenţiei, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c)
din lege, va conţine următoarele:”
13. La articolul 18, alineatele (1) şi (13) - partea introductivă vor
avea următorul cuprins:

„(1) În aplicarea prevederilor art.13 alin.(1) lit.d) din lege,
revendicările trebuie să definească obiectul pentru care se solicită
protecţie prin caracteristicile tehnice ale invenţiei.
…………………………………………………………………………
(13) Fără a aduce atingere prevederilor art.18 din lege, o cerere de
brevet de invenţie poate să conţină mai mult de o revendicare
independentă de aceeaşi categorie (produs, procedeu, instalaţie sau
utilizare) doar dacă obiectul cererii de brevet se referă la:”
14. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Desenele, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.e) din lege,
sunt necesare în măsura în care contribuie la înţelegerea invenţiei şi a
caracteristicilor tehnice ale acesteia.”
15. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Formularul de cerere, descrierea, revendicările şi desenele
care constituie părţile componente ale cererii de brevet, conform
prevederilor art.13 alin.(1) din lege, se vor prezenta pe hârtie albă,
netedă, mată, tare, subţire şi durabilă, de format A4, fiecare filă fiind
utilizată astfel încât laturile mici să fie poziţionate sus şi jos, şi se depun
la OSIM în 3 exemplare, conform prevederilor art.4.
16. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) - partea introductivă vor
avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.13 alin.(8) din lege, rezumatul
serveşte atât ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentru
specialişti, cât şi la luarea unei decizii privind necesitatea consultării
cererii de brevet de invenţie.
(2) Rezumatul, conform prevederilor art.13 alin.(7) din lege, care
însoţeşte cererea de brevet se redactează utilizând aproximativ 150 de
cuvinte:”
17. La articolul 23, alineatele (1) şi (7) vor avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.19 alin.(4) din lege, solicitantul
care revendică o prioritate a unei cereri de brevet anterioare va depune
la OSIM, în termen de 16 luni de la data priorităţii revendicate, o copie a
cererii anterioare, împreună cu data sa de depozit certificată de
autoritatea la care a fost depusă cererea anterioară şi care reprezintă
actul de prioritate.
………………………………………………………………………..
(7) În aplicarea prevederilor art.21 alin.(3) din lege, OSIM poate
cere prin notificare solicitantului depunerea unei traduceri conforme în

limba română a actului de prioritate, în vederea recunoaşterii priorităţii
revendicate. Nedepunerea la OSIM a traducerii actului de prioritate în
termenul acordat, care nu poate depăşi două luni de la data notificării,
conduce la nerecunoaşterea priorităţii revendicate.”
18. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Autorizaţia la care se face referire în prevederile art.19 alin.(8)
şi (9) din lege se depune la OSIM de către cesionarul dreptului de
prioritate şi va menţiona dreptul acestuia de a revendica prioritatea
primului depozit.
(2) Termenul de înregistrare la OSIM a autorizaţiei în cazurile
revendicării priorităţii prevăzute la art.19 alin.(1) sau (7) din lege este de
maximum 17 luni de la data priorităţii; în caz contrar, [conform
prevederilor art.21 alin.(4) din lege], OSIM hotărăşte nerecunoaşterea
priorităţii revendicate.”
19. La articolul 25, alineatul (1) partea introductivă va avea
următorul cuprins:
„(1) Documentul prevăzut la art.17 alin.(2) din lege se depune la
OSIM în termenul prevăzut la art.73 alin.(3) şi va conţine:”
20. La articolul 26, alineatele (1), (6), (7), (12), (13) şi (14) vor
avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.13 alin.(2) din lege, dacă
solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul sau nu este singurul
inventator, desemnarea inventatorului va fi efectuată pe un document
separat, anexat cererii de brevet.
…………………………………………………………………………
(6) În aplicarea prevederilor art.34 alin.(3) din lege, în cazul în care
inventatorul renunţă în scris la dreptul său de a fi menţionat, inventatorul
trebuie să înregistreze la OSIM o declaraţie cel mai târziu cu o lună
înainte de data publicării cererii de brevet.
(7) În situaţia în care o persoană interesată înregistrează la OSIM
o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte, conform
prevederilor art.60 din lege, că are calitatea de inventator, aceasta va
depune la OSIM actul prin care transmite solicitantului dreptul la
acordarea brevetului. În caz contrar, cererea de brevet se respinge
conform prevederilor art.27 alin.(2) lit. g) din lege.
……………………………………………………………………………..
(12) Dacă inventatorii nu au fost desemnaţi, la depunerea cererii
de brevet, solicitantul este obligat să îi declare în termenul prevăzut de
art. 27 alin.(4) lit.a) din lege; în cazul cererilor de brevet de invenţie care

se încadrează în prevederile art.38 alin.(2) din lege, desemnarea
inventatorilor se va face până la declasificarea informaţiilor în vederea
publicării sau până la luarea unei hotărâri cu privire la cerere.
(13) În cazul în care solicitantul este notificat de OSIM cu privire la
desemnarea inventatorilor în termenele prevăzute anterior şi nu
răspunde la notificare, cererea de brevet de invenţie este declarată ca
fiind considerată retrasă, conform prevederilor art.27 alin.(4) lit.a) din
lege.
(14) În cazul în care solicitantul cere la OSIM modificarea
colectivului de inventatori, acesta trebuie să depună o declaraţie
autentificată, din care să rezulte acordul inventatorilor desemnaţi. În
situaţia includerii unor inventatori, declaraţia trebuie să conţină şi
acordul lor pentru transmiterea drepturilor către solicitant.”
21. La articolul 27, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul
cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.13 alin.(2) din lege, dacă
inventatorul ori inventatorii a/au cedat dreptul la brevetul de invenţie unei
persoane fizice sau juridice înainte de depunerea cererii de brevet de
invenţie, solicitantul va depune la OSIM actul din care rezultă această
transmitere, pentru a face dovada că este persoana îndreptăţită la
acordarea brevetului.
(2) Actul prevăzut la alin.(1) în original sau în copie autentificată,
va putea fi depus la OSIM până la luarea unei hotărâri cu privire la
cererea de brevet de invenţie. În situaţia în care invenţia rezultă dintr-un
contract de cercetare care nu este finanţat din fonduri publice, dreptul la
brevet aparţine persoanei care a comandat cercetarea, dacă nu există o
clauză contrară, iar actul care face dovada că solicitantul este îndreptăţit
la acordarea brevetului poate fi depus în copie.
…………………………………………………………………………….
(4) Dacă solicitantul nu a depus actul prevăzut la alin. (2) până la
data luării unei hotărâri cu privire la cererea de brevet de invenţie, OSIM
îi va acorda un termen de 6 luni pentru a-l depune; nedepunerea actului
conduce la respingerea cererii de brevet de invenţie conform
prevederilor art.27 alin.(2) lit.g) din lege.”
22. La articolul 28 alineatul (1), partea introductivă va avea
următorul cuprins:
„(1) În termen de 4 luni de la data de depozit a cererii de brevet,
solicitantul va depune la OSIM certificatul de expoziţie, care constituie
documentul la care se face referire în prevederile art.10 alin.(2) din lege
şi care va cuprinde:”

23. La articolul 29, alineatul (17) va avea următorul cuprins:
„(17) În cazul în care, la data depunerii, cererea internaţională
conţine informaţii clasificate "secret de stat" sau ulterior informaţiile
referitoare la sau în legătură cu invenţia sunt clasificate "secret de stat",
conform prevederilor art.39 alin.(2) din lege, de instituţiile în drept pentru
apărarea naţională şi pentru păstrarea siguranţei naţionale, OSIM, în
calitate de oficiu receptor, nu tratează cererea ca fiind o cerere
internaţională şi, în consecinţă, nu transmite cererea la Biroul
Internaţional şi la autoritatea de documentare internaţională şi
returnează taxele prevăzute la alin.(10) încasate.”
24. La articolul 30, alineatele (21), (23) şi (28) va avea următorul
cuprins:
„(21) Descrierea, revendicările şi desenele cererii internaţionale
pentru care s-a deschis faza naţională în România, traduse în limba
română, vor fi publicate imediat după expirarea unui termen de 6 luni de
la data deschiderii fazei naţionale, în conformitate cu prevederile art.22
din lege.
…………………………………………………………………………….
(23) În cazul în care se solicită efectuarea unui raport de
documentare conform prevederilor art.23 din lege, acesta se va întocmi
pe baza traducerii descrierii, revendicărilor şi desenelor indicate de către
solicitant.
……………………………………………………………………………
(28) OSIM recunoaşte prioritatea revendicată într-o cerere
internaţională având dată de depozit ulterioară termenului de prioritate
dacă solicitantul cere, în termen de 2 luni de la deschiderea fazei
naţionale, cu plata taxei legale, repunerea în dreptul de prioritate în
condiţiile prevăzute la art.19 alin.(7) din lege şi la art.10 alin.(18).”
25. La articolul 33, alineatele (3) partea introductivă, lit.g), h), j),l),
(5) şi (6) vor avea următorul cuprins:
„(3) Dacă sunt îndeplinite cerinţele prevederilor art.13 alin.(1) sau
art.15 alin.(1) din lege, OSIM acordă dată de depozit, notifică
solicitantului numărul şi data depozitului, iar cererea de brevet de
invenţie continuă procedura de examinare preliminară, în cadrul căreia
se analizează:
…………………………………………………………………………..
g) dacă invenţia se încadrează în mod evident în prevederile art.7
alin.(1) sau în cele ale art.8 lit. b)-d) din lege;

h) dacă invenţia se încadrează în mod evident în prevederile art.8
lit.a) din lege;
……………………………………………………………………………
j)
îndeplinirea
condiţiilor
privind
redactarea
descrierii,
revendicărilor şi desenelor, astfel încât la prima vedere invenţia să fie
dezvăluită în cadrul cererii de brevet în conformitate cu prevederile art.
17 din lege;
……………………………………………………………………………
l) dacă cererea de brevet de invenţie care cuprinde un grup de
invenţii respectă, la prima vedere, unitatea invenţiei, conform
prevederilor art.18 alin.(1) din lege.
…………………………………………………………………………….
(5) Ca urmare a notificării trimise conform prevederilor alin. (4) sau
din proprie iniţiativă, solicitantul poate comunica la OSIM descrierea,
revendicările şi, dacă este cazul, desenele modificate, cu respectarea
prevederilor art.26 alin.(5) din lege şi art.37.
(6) Comisia de examinare preliminară ia hotărâri în cadrul
procedurii de examinare preliminară în conformitate cu prevederile art.
27 alin. (2), lit. a), c), d), f), g) şi h) din lege.”
26. La articolul 34, alineatele (2), (3), (4), (5), (6) vor avea
următorul cuprins:
„(2) După verificarea îndeplinirii cerinţelor prevederilor art.13
alin.(1) sau, după caz, ale art.15 alin.(1) din lege, cererea de brevet, aşa
cum a fost înregistrată, este clasificată iniţial în procedura de examinare
preliminară, pe baza revendicărilor.
(3) Clasificarea cererilor de brevet care nu respectă prevederile
art. 17 din lege privind dezvăluirea suficient de clară şi completă şi care
urmează a fi publicate se va baza pe ceea ce pare a fi invenţia, în
măsura în care aceasta poate fi înţeleasă.
(4) În cazul în care se constată că cererea de brevet nu
îndeplineşte în mod evident condiţia prevăzută la art.18 alin.(1) din lege,
în vederea publicării se vor clasifica toate invenţiile revendicate.
(5) Clasificarea iniţială conform prevederilor alin.(2) este
confirmată, completată sau modificată în cursul procedurilor de
documentare şi examinare a cererii de brevet conform prevederilor art.
25 din lege.
(6) Clasificarea poate suferi modificări şi ca urmare a limitării
conform prevederilor art. 48 alin.(2) din lege a brevetului acordat.”
27. La articolul 35, alineatele (1), (2), (7), (8), (10), (11), (12), (14),
(20) lit.a), (21), (22), (23) şi (24) vor avea următorul cuprins:

„(1) Cererea de brevet de invenţie care îndeplineşte prevederile
art.13 alin.(1) sau art.15 alin.(1) din lege, pentru care s-au achitat taxele
de înregistrare sau de deschidere a fazei naţionale şi de publicare, în
conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din lege, şi pentru care, cu o
lună înainte de data publicării, nu a fost luată o hotărâre de respingere,
nu s-a luat act de retragerea cererii sau aceasta nu a fost declarată ca
fiind considerată retrasă, conform prevederilor art.27 din lege, se
publică, cu respectarea termenelor prevăzute la art.22 alin.(1)-(5) din
lege.
(2) În cazurile prevăzute la art.22 alin.(1), (2), (4) şi (5) din lege,
dacă nu a fost solicitată în scris, în mod expres, publicarea cererii, dar
este făcută dovada plăţii taxei de publicare în cuantumul şi termenele
legale, se consideră că solicitantul şi-a dat acordul pentru publicare.
…………………………………………………………………………….
(7) Dacă termenele de plată şi cuantumul taxei de publicare nu au
fost respectate, OSIM declară cererea ca fiind considerată retrasă în
conformitate cu prevederile art.27 alin.(4) lit.f) din lege.
(8) Pentru cererile de brevet de invenţie aflate în situaţia prevăzută
la art.22 alin.(4) din lege, taxa de publicare a cererii se consideră a fi
inclusă în cuantumul taxei de examinare.
……………………………………………………………………………..
(10) Dacă în termenul acordat de OSIM, conform prevederilor alin.
(9), solicitantul sau, după caz, mandatarul autorizat nu dă curs niciuneia
dintre variantele prevăzute la lit.a) sau b), OSIM declară cererea ca fiind
considerată retrasă, în conformitate cu prevederile art.27 alin.(4) lit.f) din
lege, iar taxa de examinare se returnează.
(11) Publicarea cererii de brevet de invenţie în conformitate cu
prevederile art.22 alin.(3) din lege se face nu mai devreme de 4 luni de
la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale ori, dacă o
prioritate convenţională a fost recunoscută, nu mai devreme de 4 luni de
la data de depozit sau de 16 luni de la data priorităţii revendicate.
(12) În aplicarea prevederilor art.22 alin.(7) din lege, publicarea
cererii de brevet de invenţie se face prin punerea la dispoziţia publicului,
la sediul OSIM, a descrierii, revendicărilor şi, dacă este cazul,
desenelor, a cererii de la data de depozit, iar data publicării este data
apariţiei BOPI în care a fost menţionată publicarea cererii.
…………………………………………………………………………….
(14) Menţiunea publicării cererii de brevet de invenţie în BOPI,
conform prevederilor art.22 alin.(7) din lege, cuprinde cel puţin indicaţiile
prevăzute la alin. (13) lit. a)-k).
……………………………………………………………………………..

(20) OSIM publică odată cu cererea şi ultima modificare adusă
acesteia, în următoarele condiţii:
a) este efectuată în urma notificării OSIM conform prevederilor
art.33 alin.(4) sau în urma raportului de documentare, conform
prevederilor art.23 din lege sau în urma notificării prevăzute la art.43
alin.(2), şi respectă prevederile art.26 alin.(5) din lege şi ale art.37;
…………………………………………………………………………….
(21) În cazul în care publicarea cererii de brevet de invenţie este
făcută conform prevederilor art.22 alin.(4) din lege, OSIM publică
descrierea, revendicările şi, după caz, desenele care constituie depozitul
naţional reglementar, precum şi, dacă este cazul, revendicările
modificate, care au fost supuse procedurii de examinare de fond.
(22) Dacă revendicările au fost înregistrate la OSIM ulterior datei
de depozit a cererii, acest lucru se menţionează odată cu publicarea.
Dacă revendicările au fost modificate înainte de terminarea pregătirilor
tehnice legate de publicarea cererii, noile revendicări modificate vor fi
incluse în cererea publicată, alături de revendicările iniţiale, sub rezerva
îndeplinirii prevederilor art.26 alin.(5) din lege.
(23) După publicarea cererii de brevet de invenţie, OSIM publică,
cu respectarea prevederilor legale, toate modificările intervenite în
situaţia juridică a cererii de brevet de invenţie după data de depozit, cum
ar fi: modificarea persoanei care are dreptul la acordarea brevetului sau
cea a inventatorului, conform prevederilor art.63 alin.(2) lit.a) din lege,
menţiunea hotărârii de acordare sau de respingere a cererii, conform
prevederilor art.27 alin.(1) ori (2) şi art.63 alin.(2) lit.c) din lege, sau
menţiunea că cererea a fost retrasă ori este declarată ca fiind
considerată retrasă conform prevederilor art.27 alin.(3) sau (4) din lege.
(24) În cazul în care o hotărâre de respingere a rămas definitivă şi
irevocabilă sau cererea de brevet a fost retrasă ori declarată considerată
retrasă, solicitantul nu beneficiază de prevederile art.32 din lege.”
28. La articolul 36, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Modificările aduse la cererea de brevet din proprie iniţiativă
sau ca urmare a unei notificări a OSIM şi care nu respectă prevederile
art.26 alin.(5) din lege nu sunt puse la dispoziţia publicului.”
29. La articolul 37, alineatele (1), (2), (3), (5), (6) lit.a) şi b), (8), (9),
(10) şi (11) vor avea următorul cuprins:
„(1) O invenţie se consideră că îndeplineşte prevederile art.17
alin.(1) din lege dacă cererea de brevet conţine suficientă informaţie
tehnică pentru a permite unei persoane de specialitate în domeniu ca,
fără niciun aport inventiv, să realizeze invenţia aşa cum a fost ea

revendicată şi dacă permite terţilor să înţeleagă contribuţia pe care
invenţia revendicată o aduce la stadiul tehnicii.
(2) În aplicarea prevederilor art.17 alin.(1) din lege, dezvăluirea
clară şi completă a invenţiei va avea în vedere cererea de brevet
considerată în totalitatea sa, incluzând descriere, revendicări şi, după
caz, desene.
(3) Dezvăluirea invenţiei în sensul prevederilor art.17 alin.(1) din
lege trebuie făcută de solicitant la data de depozit a cererii de brevet.
……………………………………………………………………………
(5) Ca urmare a notificării trimise conform prevederilor alin.(4),
solicitantul ori, după caz, mandatarul autorizat poate modifica cererea
de brevet de invenţie, cu respectarea prevederilor art.26 alin.(5) din
lege.
(6) Modificările aduse de solicitant sau, după caz, de mandatarul
autorizat în examinarea preliminară ori de fond sunt admise de OSIM
dacă:
a)
se referă la caracteristici existente în descrierea sau
desenele din depozitul naţional reglementar şi conţin precizări şi
explicaţii cu privire la acestea;
b)
se referă la conţinutul revendicărilor, dar se bazează pe
caracteristici existente în descrierea sau desenele din depozitul naţional
reglementar;
…………………………………………………………………………….
(8) Descrierea, revendicările şi, dacă este cazul, desenele
modificate trebuie înregistrate la OSIM fie sub forma paginilor
redactilografiate sau, după caz, a figurilor refăcute, fie sub forma
modificată în întregime; toate paginile, inclusiv cele care conţin figurile,
vor fi semnate de solicitant şi vor fi supuse procedurilor pe care le
urmează cererea, cu condiţia îndeplinirii prevederilor art.26 alin.(5) din
lege.
(9) Dacă modificările aduse nu pot fi admise deoarece nu respectă
prevederile art.26 alin.(5) din lege, OSIM notifică acest lucru
solicitantului, arătând că ele nu vor fi supuse procedurilor pe care le
urmează cererea şi acordă un termen de răspuns.
(10) Dacă în urma analizării modificărilor aduse se constată că
acestea îndeplinesc condiţiile prevederilor art.26 alin.(5) din lege, se
continuă procedura de examinare cu analizarea îndeplinirii condiţiilor de
brevetabilitate, luându-se în considerare inclusiv modificările admise.
(11) Dacă solicitantul sau, după caz, mandatarul autorizat nu
răspunde la notificarea prevăzută la alin.(4) sau alin.(8) ori nu aduce
argumente care să susţină admiterea modificărilor, se consideră că

prevederile art.17 alin.(1) din lege nu sunt îndeplinite şi cererea de
brevet se respinge sau, după caz, se admite în parte.”
30. La articolul 38, alineatele (1), (2) - partea introductivă, (6), (7),
(8), (10) şi (11) vor avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.9 alin.(2) şi (3) din lege, data de
depozit a cererii de brevet de invenţie se interpretează, după caz, ca
fiind dată de prioritate a cererii.
(2) În aplicarea prevederilor art.9 alin.(2) din lege, cunoştinţe
accesibile publicului înseamnă informaţiile la care publicul are acces,
oriunde în lume, prin:
……………………………………………………………………………
(6) Prin public, în sensul prevederilor art.9 alin.(2) din lege, se
înţelege una sau mai multe persoane neconstrânse la confidenţialitate şi
care ar putea difuza informaţii; publicul poate fi orice persoană şi nu
neapărat o persoană de specialitate.
(7) Descrierea orală, în sensul prevederilor art.9 alin.(2) din lege,
poate consta într-o prezentare la o conferinţă, în emisiuni de
radiodifuziune, în înregistrări pe echipamente pentru redarea sunetului,
cum ar fi benzi, discuri sau altele asemenea.
(8) Informaţiile sunt considerate că au devenit accesibile publicului
prin folosire, în sensul prevederilor art.9 alin.(2) din lege, dacă la data
relevantă orice persoană putea intra în posesia acestora prin expunere
sau folosire. Dacă o persoană vinde unui terţ un obiect fără niciun fel de
îngrădiri, restricţii sau obligaţii privind confidenţialitatea, atunci obiectul
este considerat că a fost făcut accesibil publicului.
………………………………………………………………………………
(10) Prin conţinut al cererilor, în sensul prevederilor art.9 alin.(3)
din lege, se înţelege dezvăluirea invenţiei în descriere, revendicări şi
desene, inclusiv stadiul tehnicii prezentat în mod explicit.
(11) De asemenea, fac parte din stadiul tehnicii şi cererile
prevăzute la art.31 alin.(6) şi (7), cu condiţia ca acestea să fie accesibile
publicului conform prevederilor art.22 din lege.
31. La articolul 39, alineatele (1), (2),(8), (9), (11) şi (15) vor avea
următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.18 alin.(1) din lege, condiţia ca
cererea de brevet de invenţie să se refere la o singură invenţie este
îndeplinită dacă problema tehnică care stă la baza invenţiei revendicate
este unitară şi toate caracteristicile sale tehnice esenţiale sunt necesare
sau cel puţin adecvate pentru rezolvarea acestei probleme.

(2) În cazul în care în cererea de brevet de invenţie se revendică
un grup de invenţii, condiţia prevăzută la art.18 alin.(1) din lege privind
unitatea invenţiei este îndeplinită numai dacă între aceste invenţii există
o relaţie tehnică ce poArtă asupra uneia sau mai multor caracteristici
tehnice speciale identice ori corespondente; prin expresia caracteristici
tehnice speciale se înţelege acele caracteristici tehnice care determină o
contribuţie la stadiul tehnicii a fiecăreia dintre invenţiile revendicate,
considerate ca un întreg.
…………………………………………………………………………
(8) Dacă o cerere de brevet de invenţie nu îndeplineşte
prevederile art.18 alin.(1) din lege, ea este considerată neunitară şi
pentru protecţia tuturor invenţiilor revendicate este necesară divizarea
cererii.
(9) În aplicarea prevederilor art.18 alin.(2) din lege, în cazul în care
se constată ca cererea de brevet de invenţie este neunitară, OSIM
notifică aceasta solicitantului sau, după caz, mandatarului autorizat,
invitându-l să depună o opţiune scrisă privind divizarea cererii.
………………………………………………………………………….
(11) În aplicarea prevederilor art.18 alin.(3) din lege, în cazul în
care în cererea de brevet de invenţie iniţială au fost invocate priorităţi
multiple, solicitantul trebuie să indice în fiecare cerere divizionară
prioritatea corespunzătoare.
……………………………………………………………………………..
(15) Lipsa unităţii unei cereri de brevet nu poate fi invocată în
cadrul acţiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de invenţie,
conform prevederilor art.49 şi 51 din lege.
32. La articolul 40, alineatele (1), (2), (6), (7), (8), (10) lit.c), e), f),
(13) – partea introductivă, (15), (18) şi (19) vor avea următorul cuprins:
„(1) Raportul de documentare, potrivit prevederilor art.23 din lege,
furnizează atât solicitantului cererii de brevet de invenţie, cât şi terţilor,
după publicarea sa, informaţii privitoare la stadiul tehnicii relevant faţă
de invenţia din revendicările cererii.
(2) OSIM procedează la întocmirea şi publicarea raportului de
documentare potrivit prevederilor art.23 alin.(1) din lege, dacă
solicitantul depune o cerere şi dovada de plată a taxei legale.
……………………………………………………………………………..
(6) Publicarea raportului de documentare potrivit prevederilor
art.23 alin.(1) din lege se face odată cu publicarea cererii, imediat după
expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit a cererii sau
ulterior publicării cererii.

(7) OSIM întocmeşte raportul de documentare pe baza depozitului
naţional reglementar, constituit conform prevederilor art.15 alin.(4) din
lege.
(8) Solicitantul poate cere ca raportul de documentare să fie
întocmit pe baza descrierii, revendicărilor şi, dacă este cazul, a
desenelor modificate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei notificări
OSIM, cu condiţia ca acestea să respecte prevederile art.26 alin.(5) din
lege.
(10) OSIM notifică solicitantul că raportul de documentare nu
poate fi întocmit în următoarele situaţii:
…………………………………………………………………………….
c) invenţia care face obiectul cererii de brevet de invenţie se
încadrează în prevederile art.9 sau ale art.7 alin.(1) din lege ori nu
respectă prevederile art.18 sau ale art.6 alin.(2) din lege;
………………………………………………………………………….
e) cererea de brevet se încadrează în prevederile art. 38 alin.(2)
din lege;
f) sunt îndeplinite condiţiile legale pentru publicarea cererii
conform prevederilor art.22 alin.(4) din lege;
…………………………………………………………………………
(13) Dacă în procedura de întocmire a raportului de documentare
se constată că cererea de brevet de invenţie conţine două sau mai
multe invenţii care nu respectă condiţia de unitate a invenţiei, conform
prevederilor art.18 alin.(1) din lege, lipsa unităţii invenţiei se notifică şi se
cere solicitantului:
………………………………………………………………………
(15) Raportul de documentare conform prevederilor art.23 din lege
se notifică solicitantului împreună cu copiile părţilor relevante din
documentele citate, pe suport hârtie, pe suport magnetic sau, după caz,
în formă electronică. În cazul copiilor pe suport hârtie se achită
contravaloarea copiei.
…………………………………………………………………………
(18) Publicarea raportului de documentare, conform prevederilor
art.23 din lege, se face prin punerea la dispoziţia publicului, la sediul
OSIM, la data publicării în BOPI, a menţiunii întocmirii acestuia.
(19) În situaţia în care solicitantul, în urma raportului de
documentare, transmite la OSIM revendicări modificate care se
încadrează în prevederile art.26 alin.(5) din lege, în cadrul procedurii de
examinare de fond se întocmeşte un supliment al raportului de
documentare pentru elementele noi introduse în revendicări.”

33. La articolul 41, alineatele (7), (8), (9) şi (10) vor avea următorul
cuprins:
„(7) Raportul de documentare, conform prevederilor art.23 alin.(1)
din lege, se comunică solicitantului într-un termen care să permită
acestuia să răspundă până la încheierea pregătirilor în vederea
publicării.
(8) Opinia scrisă conţine observaţii cu privire la îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art.17 din lege.
(9) Opinia scrisă care însoţeşte raportul de documentare, potrivit
prevederilor art.23 alin.(1) din lege, conţine o apreciere concisă cu
privire la noutatea, activitatea inventivă şi aplicabilitatea industrială a
fiecărei revendicări din cererea de brevet, precum şi explicaţii privind
relevanţa documentelor citate şi raport faţă de revendicările
corespunzătoare.
(10) La opinia scrisă solicitantul poate transmite punctul său de
vedere însoţit, după caz, de modificarea cererii, cu respectarea
prevederilor art.26 alin.(5) din lege, până la încheierea pregătirilor în
vederea publicării.”
34. La articolul 43, alineatele (2), (4), (6), (7) - partea introductivă,
(8) şi (10) vor avea următorul cuprins:
„(2) Procedura de examinare de fond se consideră ca fiind
începută dacă OSIM a transmis solicitantului cel puţin o notificare în
conformitate cu prevederile art.25 B lit.a), b) şi c) din lege.
…………………………………………………………………………
(4) În cazul notificărilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor de
brevetabilitate în sensul prevederilor art.25 B lit.c) din lege, OSIM
transmite solicitantului sau, după caz, mandatarului autorizat, odată cu
notificarea, şi copia părţii din documentul pertinent la care se face
referire concretă în conţinutul notificării.
…………………………………………………………………………….
(6) Examinarea va avea în vedere modificările transmise ca
urmare a notificării prevăzute la alin.(2) şi care respectă prevederile art.
26 alin.(5) din lege.
(7) În aplicarea prevederilor art.25 B din lege, examinarea de fond
a unei cereri de brevet va urmări în ordine succesivă îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art.6 alin.(1) din lege, astfel:
……………………………………………………………………………..
(8) În aplicarea prevederilor alin.(7), invenţia trebuie să aibă
caracter tehnic şi să poată fi realizată de o persoană de specialitate,
potrivit prevederilor art.17 alin.(1) sau (2) din lege.

……………………………………………………………………………
(10) Obiectul unei cereri de brevet îndeplineşte condiţia prevăzută
la alin.(7) lit.a) dacă, considerat în sine, nu este exclus de la brevetare în
înţelesul prevederilor art.7 alin.(1) din lege şi dacă, indiferent de forma
sau tipul revendicărilor cererii de brevet, el prezintă un caracter tehnic
conform prevederilor alin.(9).”
35. La articolul 44, alineatele (1), (2) - partea introductivă şi lit.c),
(3), (5), (6), (7), (10), (14) şi (15) vor avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.7 alin.(2) din lege, obiectele sau
activităţile revendicate în cererea de brevet sunt brevetabile dacă au un
caracter tehnic, potrivit prevederilor art.43 alin.(8).
(2) În aplicarea prevederilor art.7 alin.(1) lit.a) din lege:
……………………………………………………………………………
c) metodele matematice sunt considerate cazuri particulare ale
metodelor în exercitarea de activităţi mentale, conform prevederilor art.7
alin.(1) lit.c) din lege.
(3) Creaţia estetică, în sensul prevederilor art.7 alin.(1) lit.b) din
lege, se referă prin definiţie la un produs care nu prezintă caracteristici
tehnice. Efectul estetic în sine nu este brevetabil nici ca produs, nici ca
procedeu.
…………………………………………………………………………..
(5) În aplicarea prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) din lege, nu sunt
considerate invenţii în sensul prevederilor art.6 din lege, în special,
planurile de construcţie, tiparele pentru confecţionarea articolelor de
îmbrăcăminte, metodele de instruire pentru oameni sau animale,
partiturile muzicale, sistemele de stenodactilografie, sistemele de
contabilitate, de finanţare, de conducere a afacerilor, de reclamă,
regulile pentru practicarea diferitelor jocuri, simpla posologie a unui
medicament şi altele asemenea.
(6) În aplicarea prevederilor art.7 alin.(1) lit.d) din lege,
prezentarea de informaţii în sine, caracterizată numai prin conţinutul
acestora, nu este brevetabilă, dar purtătorul de informaţii sau procedeul
de transmitere a acestora poate fi brevetabil.
(7) În aplicarea prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) din lege, programele
de calculator în sine nu sunt considerate invenţii în sensul prevederilor
art.6 alin.(1) din lege.
…………………………………………………………………………….
(10) Invenţiile din domeniul programelor de calculator sunt
considerate că aparţin unui domeniu tehnologic şi pentru a fi brevetabile
trebuie să îndeplinească condiţiile de brevetabilitate prevăzute la art.6
din lege şi la art.47 alin.(11)-(13).

……………………………………………………………………………
(14) În sensul prevederilor art.8 alin (2) din lege, poate fi acordat
brevet pentru invenţii având ca obiect:
a) produse, în special substanţe sau compoziţii, pentru utilizare în
oricare dintre metodele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d) din lege;
b) instrumente sau aparate chirurgicale, terapeutice ori de
diagnosticare utilizate în metodele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d) din
lege;
c) metodele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d) din lege, practicate pe
corpul uman sau animal, care nu este viu.
(15) În aplicarea dispoziţiilor art.8 alin.(1) lit.a) din lege, cu referire
la invenţiile biotehnologice se au în vedere excepţiile de la
brevetabilitate prevăzute la art.71 şi 72.
36. La articolul 45, alineatele (1), (5) şi (6), vor avea următorul
cuprins:
„(1) Noutatea, în sensul prevederilor art.9 din lege, se determină în
raport cu conţinutul revendicărilor pe baza caracteristicilor esenţiale
necesare pentru definirea invenţiei revendicate şi cu stadiul tehnicii
definit la art.38.
……………………………………………………………………………
(5) În cazul unei cereri care respectă condiţia unităţii, pentru fiecare
invenţie din grupul prevăzut la art.18 alin.(1) din lege se aplică
prevederile alin.(3) şi (4).
(6) La determinarea noutăţii, un document anterior va fi luat în
considerare în raport de data sa relevantă, care este fie data sa de
publicare, în cazul unui document publicat anterior, fie data de depozit
sau, după caz, data de prioritate, în cazul documentelor conform
prevederilor art.9 alin.(3) din lege.”
37. La articolul 46, alineatele (1) - partea introductivă şi (3) vor
avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.10 alin.(1) lit.a) din lege, constituie
abuz evident împotriva persoanelor prevăzute la art.10 alin. (1) lit. a) din
lege divulgarea invenţiei de către un terţ:
…………………………………………………………………………..
(3) În aplicarea prevederilor art.10 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) din lege,
cererea de brevet de invenţie se va înregistra în maximum 6 luni de la
data expunerii invenţiei în expoziţie în condiţiile prevăzute la art.27.”
38. La articolul 47, alineatele (1), (2), (11) şi (12)
următorul cuprins:

vor avea

„(1) În aplicarea prevederilor art.11 din lege, activitatea inventivă a
unei invenţii se apreciază în raport cu problema tehnică pe care ea o
rezolvă şi cu invenţia revendicată luată ca un tot, prin compararea
acesteia cu stadiul tehnicii definit conform art.9 alin.(2) din lege şi art.
38. Analiza activităţii inventive se face numai pentru revendicările care
îndeplinesc condiţia de noutate.
(2) Invenţia revendicată, luată ca un tot, este considerată ca fiind
evidentă în sensul prevederilor art.11 alin.(1) din lege dacă, plecând de
la una sau mai multe caracteristici ale stadiului tehnicii, utilizarea
cunoştinţelor generale ale persoanei de specialitate în domeniu ar fi
permis acesteia, la data de depozit sau, după caz, de prioritate a cererii,
să ajungă la invenţia revendicată.
…………………………………………………………………………..
(11) Pentru invenţiile din domeniul programelor de calculator se
consideră îndeplinită condiţia activităţii inventive, conform prevederilor
art.11 din lege, dacă invenţia are o contribuţie tehnică, prin aceasta
înţelegându-se un aport la stadiul tehnicii într-un domeniu tehnic.
(12) Contribuţia tehnică se determină prin luarea în considerare a
diferenţei dintre invenţia revendicată, considerată ca un tot, şi stadiul
tehnicii definit la art.9 alin.(2) din lege şi la art.38 din prezentul
regulament.
39. La articolul 48, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.12 din lege, o invenţie este
susceptibilă de aplicare industrială dacă prezintă utilitate tehnică sau
este în mod obiectiv realizabilă.
………………………………………………………………………….
(4) Totuşi, în situaţia în care dispozitivul prevăzut la alin.(2) este
revendicat ca un produs având o anumită construcţie, se pot ridica
obiecţii în legătură cu insuficienta dezvăluire a invenţiei, în sensul
prevăzut la art.17 alin.(1) din lege.”
40. La articolul 49, alineatul (13) va avea următorul cuprins:
„(13) În situaţia în care în urma examinării de fond a unei cereri de
brevet se constată că invenţia având ca obiect un produs, conform
prevederilor art.12, nu implică o activitate inventivă în sensul
prevederilor art.11 din lege, OSIM nu poate lua o hotărâre de respingere
a cererii înainte de a se fi transmis solicitantului o notificare privind
posibilitatea transformării cererii de brevet de invenţie în cerere de
model de utilitate şi de a fi trecut termenul de răspuns la această
notificare.”

41. La articolul 50, alineatul (1), va avea următorul cuprins:
„(1) Raportul de examinare a cererii de brevet potrivit prevederilor
art.27 alin.(1) din lege este actul cu care se încheie procedura de
examinare a unei cereri de brevet, în conformitate cu prevederile art.25
din lege, şi este întocmit şi semnat de examinatorul care instrumentează
dosarul cererii.”
42. La articolul 51, alineatele (1), (7), (11), (12) şi (14) vor avea
următorul cuprins:
„(1) În procedura de examinare a cererii de brevet de invenţie
examinatorul de stat în domeniul proprietăţii industriale redactează
raportul de examinare, conform prevederilor art.50, pe baza căruia o
comisie de examinare de specialitate din cadrul OSIM ia hotărârea de
acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii, potrivit
prevederilor art.27 alin.(1) din lege; Comisia de examinare ia act de
retragerea cererii de brevet de invenţie în cazul în care solicitantul cere
retragerea în scris sau declară ca fiind considerate retrase cererile de
brevet aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art.27 alin.(4) din lege.
…………………………………………………………………………
(7) Operarea oricăror modificări solicitate după comunicarea
hotărârii de acordare se va face doar pe calea contestării acesteia,
conform prevederilor art.48 din lege, şi cu plata taxei legale.
…………………………………………………………………………..
(11) În cazul depunerii unei contestaţii, publicarea menţiunii
hotărârii conform prevederilor alin. (10) se face în termen de o lună de la
data la care hotărârea a rămas irevocabilă.
(12) Publicarea menţiunii hotărârii de acordare conform
prevederilor alin. (10) se poate efectua înainte de termenul prevăzut la
art.27 alin.(6) din lege, cu condiţia achitării taxei de publicare, tipărire şi
eliberare a brevetului, dar nu mai devreme de o lună de la data
comunicării hotărârii.
……………………………………………………………………………
(14) În aplicarea prevederilor art.27 alin.(9) din lege, efectul legal
al brevetului de invenţie, conform prevederilor art.31 din lege, se
produce de la data publicării hotărârii de acordare în BOPI. Termenul de
revocare a brevetului conform prevederilor art.49 din lege începe să
curgă de la publicarea menţiunii hotărârii de acordare. În aplicarea
aceluiaşi articol, hotărârea de respingere a cererii de brevet produce
efecte de la data publicării în BOPI.”

43. La articolul 52, alineatele (1) - partea introductivă, (2), (4), (5) partea introductivă, (6), (7), (8) - partea introductivă, (11) şi (12) vor
avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.27 alin.(11) din lege, succesorul în
drepturi al solicitantului sau, după caz, mandatarul autorizat trebuie:
……………………………………………………………………………
(2) Reluarea procedurii se face la cererea expresă a succesorului
în drepturi sau, după caz, a mandatarului autorizat, înregistrată la OSIM,
la care se anexează documentele care atestă calitatea de succesor în
drepturi, fără a se depăşi un termen de un an de la data depunerii la
OSIM a cererii în care se solicită suspendarea procedurii. OSIM notifică
părţilor interesate data la care se reiau procedurile. În cazul în care nu
se solicită reluarea procedurii în termenul menţionat, OSIM hotărăşte
respingerea cererii de brevet de invenţie în conformitate cu art.27 alin.
(2) lit.g) din lege.
…………………………………………………………………………..
(4) În situaţia prevăzută la art.27 alin.(12) din lege, OSIM notifică
părţii interesate data de la care procedura este suspendată.
(5) În vederea reluării procedurii suspendate, conform prevederilor
alin.(4), dacă sunt aplicabile prevederile art.63 alin.(1) din lege, partea
interesată trebuie:
……………………………………………………………………………
(6) În vederea reluării procedurii suspendate, conform prevederilor
alin.(4), dacă sunt aplicate prevederile art.63 alin.(2) din lege, partea
interesată trebuie:
a) să comunice la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 3
luni de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, învestită
cu formulă executorie de către instanţă;
b) să comunice în scris la OSIM în acelaşi termen opţiunea sa cu
privire la alegerea uneia dintre variantele cuprinse în prevederile art.63
alin.(2) lit.a)-c) din lege.
(7) În cazul în care din comunicarea făcută conform prevederilor
alin.(6) lit.b) reiese că persoana căreia i-a fost recunoscut dreptul la
brevet doreşte să continue procedura în locul solicitantului, conform
prevederilor art.63 alin.(2) lit.a) din lege, şi plăteşte taxa privind
înregistrarea de modificări cu privire la regimul juridic al cererii de brevet
de invenţie, OSIM publică în BOPI menţiunea modificării persoanei
îndreptăţite la eliberarea brevetului.
(8) În situaţia în care din comunicarea făcută conform prevederilor
alin.(6) lit.b) reiese că persoana căreia i-a fost recunoscut dreptul la
brevet va depune o nouă cerere de brevet pentru invenţia pentru care i-

a fost recunoscut dreptul, conform prevederilor art.63 alin.(2) lit.b) din
lege, cererea trebuie:
…………………………………………………………………………….
(11) În cazul în care din comunicarea făcută conform prevederilor
alin.(6) lit. b) reiese că persoana căreia i s-a recunoscut dreptul la brevet
solicită respingerea cererii iniţiale, conform prevederilor art.63 alin.(2)
lit.c) din lege, şi este îndeplinită cerinţa prevăzută la alin.(6) lit.a), OSIM
ia hotărârea de respingere a cererii iniţiale, publică menţiunea acesteia
în BOPI şi comunică hotărârea părţilor interesate.
(12) Suspendarea procedurii nu poate interveni înainte de
publicarea cererii de brevet de invenţie conform prevederilor art.22
alin.(1)-(5) din lege.”
44. La articolul 53, alineatele (1) lit.d), (2) şi (4) vor avea următorul
cuprins:
„………………………………………………………………………….
d) taxa legală plătită odată cu înregistrarea cererii este cea
prevăzută la art. 41 alin. (4) din lege.
(2) Dispoziţiile art.41 alin.(4) din lege se aplică cererilor conform
prevederilor art.27 alin.(4) lit.b) din lege, pentru care forma descrierii şi
desenelor a fost admisă în concordanţă cu conţinutul revendicărilor
admise şi termenul prevăzut la art.27 alin.(2) lit. e) din lege nu a expirat.
…………………………………………………………………………….
(4) OSIM hotărăşte respingerea cererii de repunere în situaţia
anterioară, dacă aceasta se referă la una dintre situaţiile prevăzute la
art.41 alin.(2) şi (3) din lege, precum şi la art.19 alin.(7) din lege.”
45. La articolul 54, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Hotărârile comisiei de examinare, privind cererile de brevet de
invenţie pot fi revocate din oficiu, în temeiul art.28 alin.(1) din lege, dacă
în perioada de revocare, la OSIM sunt identificate documente de natură
să modifice aceste hotărâri.
(2) Revocarea din oficiu conform prevederilor art.28 din lege se
face de către comisia de examinare care a luat hotărârea.”
46. La articolul 55 alineatul (1), partea introductivă va avea
următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.50 din lege, contestaţiile, inclusiv
cele având ca obiect limitarea brevetului, formulate în baza prevederilor
art.48 din lege, precum şi cererile de revocare, formulate în baza
prevederilor art.49 din lege, sunt soluţionate de comisia de reexaminare
alcătuită din:

47. La articolul 57, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
„(4) Contestaţia având ca obiect limitarea brevetului conform
prevederilor art.48 alin.(2) din lege va conţine motivele pentru care
acesta doreşte restrângerea întinderii protecţiei acordate.”
48. La articolul 60 alineatele (1), (2), (5) şi (7) vor avea următorul
cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.29 alin.(1) şi (2) din lege, OSIM
eliberează brevetul de invenţie titularului, după achitarea taxei de
publicare, tipărire şi eliberare a acestuia, conform prevederilor art.27
alin.(7) din lege.
(2) Brevetul de invenţie este însoţit de o notificare privind
publicarea menţiunii hotărârii de acordare a acestuia conform
prevederilor art.27 alin.(9) din lege, precum şi de descrierea,
revendicările şi desenele pe baza cărora s-a luat hotărârea. OSIM
notifică titularului cu privire la elementele prevăzute în art.36 alin. (1)
care nu se publică şi transmite o copie a descrierii şi revendicărilor care
urmează a fi publicate.
…………………………………………………………………………..
(5) În aplicarea prevederilor art.34 alin.(2) din lege, eliberarea
duplicatului pentru inventatorul care nu este titular al brevetului nu este
supusă plăţii taxelor.
……………………………………………………………………………
(7) Pentru brevetele de invenţie revocate sau anulate în pArte în
baza prevederilor art.49 alin.(2) şi art.51 alin.(2) din lege, după achitarea
taxei conform prevederilor alin.(1), OSIM eliberează un brevet de
invenţie, în conformitate cu hotărârea comisiei de reexaminare sau,
după caz, cu hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei, şi publică în
BOPI menţiunea eliberării brevetului.”
49. La articolul 61, alineatele (1) - partea introductivă, (2), (4), (10),
(11), (12), (13), (14) şi (15) vor avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) din lege, pentru
menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, taxa pentru un an de
protecţie devine scadentă în prima zi a anului de protecţie respectiv, cu
următoarele excepţii:
…………………………………………………………………………….
(2) Conform prevederilor art. 40 alin. (3) din lege, plata anticipată
pentru o perioadă de până la 4 ani include şi plata pentru anul de
protecţie pentru care trebuia să se facă această plată.

……………………………………………………………………….
(4) Dacă în perioada pentru care taxa a fost plătită anticipat cu
reducere este înregistrată o transmitere de drepturi conform prevederilor
art. 42 din lege, odată cu transmiterea de drepturi se va plăti diferenţa
până la nivelul cuantumului legal pentru anul de protecţie următor celui
în care este publicată menţiunea înregistrării acestei transmiteri.
…………………………………………………………………………
(10) Neplata taxei pentru menţinerea în vigoare a brevetului de
invenţie pentru un an de protecţie, după expirarea termenului prevăzut
la alin. (8) sau (9), atrage, conform prevederilor art. 40 alin. (3) din lege,
decăderea titularului din drepturile conferite de brevet.
(11) În aplicarea prevederilor art. 37 alin. (3) din lege, plata poate
fi făcută de către orice persoană, cu condiţia indicării datelor de
identificare a acesteia şi a titularului, a numărului brevetului de invenţie,
a titlului invenţiei care face obiectul protectiei prin brevet, a anului sau a
perioadei pentru care se face plata taxei şi a înregistrării la OSIM a unei
copii a documentului de plată şi a actelor prin care să se dovedească,
dacă este cazul, îndeplinirea de către titular a condiţiilor de acordare a
reducerii cuantumului.
(12) Dacă titularul sau mandatarul autorizat nu a achitat taxa de
menţinere în vigoare până la sfârşitul termenului prevăzut la alin. (8) sau
(9), iar plata a fost efectuată de către o altă persoană, conform
prevederilor art.37 alin.(3) din lege, atunci sunt îndeplinite condiţiile
legale pentru menţinerea în vigoare a brevetului şi OSIM notifică în
conformitate cu prevederile alin. (6).
(13) În cazul în care titularul decăzut din drepturile conferite de
brevetul de invenţie cere la OSIM revalidarea acestuia şi sunt îndeplinite
cerinţele art.35 din lege, inclusiv este plătită taxa pentru menţinerea în
vigoare datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata, OSIM
hotărăşte printr-o comisie din cadrul Direcţiei brevete de invenţie asupra
cererii de revalidare.
(14) Hotărârea privind revalidarea se înscrie în Registrul national
al brevetelor de inventie, prevăzut la art. 67 alin. (9), se comunică
titularului şi se publică în BOPI în termenul prevăzut la art. 35 din lege.
(15) Titularul poate contesta, conform prevederilor art.48 alin. (1)
din lege, hotărârea privind cererea de revalidare a brevetului.
50. La articolul 62 alineatul (1), partea introductivă va avea
următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art. 63 alin. (1) din lege, în situaţia în
care în urma unei acţiuni în anulare a brevetului, conform prevederilor

art. 51 alin. (1) lit. e) din lege, OSIM eliberează brevetul persoanei
îndreptăţite în următoarele condiţii:
51. La articolul 63 alineatele (1)- partea introductivă, lit.d) şi (3)
vor avea următorul cuprins:
„(1) Renunţarea de către titular la drepturile conferite de un brevet,
care este în perioada de valabilitate, conform prevederii art. 36 alin. (1)
din lege, se face prin înregistrarea la OSIM a unei cereri; OSIM ia act de
renunţarea titularului dacă:
…………………………………………………………………………….
d) titularul face dovada că au fost respectate prevederile art. 36
alin. (2), (3) sau (5) din lege.
………………………………………………………………………….
(3) La cererea inventatorului conform prevederilor art.36 alin. (2)
din lege, titularul transmite acestuia dreptul asupra brevetului în tot sau
în parte, iar inventatorul sau inventatorii trebuie să înregistreze la OSIM
o cerere semnată pentru preluarea dreptului asupra brevetului, a actelor
de renunţare, actul prin care s-a acordat o licenţă neexclusivă titularului
pentru invenţia la care acesta a renunţat, precum şi dovada de plată a
taxelor de modificare a situaţiei juridice a brevetului; OSIM înscrie
transmiterea de drepturi în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi
publică în BOPI menţiunea acesteia, conform prevederilor art.42 alin.(3)
din lege.
52. La articolul 64 alineatele (1) - partea introductivă, (2), (3) şi (6)
vor avea următorul cuprins:
„(1) Dispozitiile art.31 alin. (3) din lege nu trebuie interpretate ca
semnificând faptul că:
…………………………………………………………………………….
(2) Dispoziţiile art.31 alin. (3) din lege trebuie, dimpotrivă,
interpretate ca definind o poziţie între aceste extreme, care să asigure în
acelaşi timp o protecţie echitabilă titularului şi un grad rezonabil de
certitudine terţilor.
(3) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din lege,
caracteristicile utilizate în revendicări se consideră în sensul şi sfera pe
care acestea le au în mod normal în domeniul stadiului tehnicii relevant,
cu excepţia cazurilor în care descrierea prevede un alt inţeles dat al
acestor caracteristici.
…………………………………………………………………………
(6) În aplicarea prevederilor art. 32 alin. (6) din lege, un element
este considerat echivalent unui element specificat în revendicări, dacă
pentru o persoană de specialitate în domeniu este evident că prin

utilizarea acestuia se obţine în mod esenţial acelaşi rezultat ca şi cel
care se obţine prin elementul specificat în revendicări.”
53. La articolul 65 alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din lege, brevetul de
invenţie având ca obiect un produs conferă o protecţie absolută, care
cuprinde toate funcţiile, efectele, utilizările şi avantajele produsului ca
obiect al invenţiei, chiar dacă acestea nu au fost indicate în descrierea
de brevet.
…………………………………………………………………………
(5) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din lege, brevetul de
invenţie având ca obiect un procedeu conferă o protecţie absolută faţă
de orice utilizare sau oferire spre utilizare a procedeului brevetat,
cuprinzând toate scopurile realizabile cu procedeul brevetat, chiar dacă
acestea nu au fost indicate în descrierea de brevet.”
54. La articolul 66 alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) În situaţia în care, deşi a fost desemnat un mandatar autorizat,
una dintre procedurile prevăzute la art. 37 alin. (2) din lege a fost
îndeplinită direct de solicitant, titular, cesionar sau altă persoană
interesată, OSIM notifică mandatarului autorizat despre actele efectuate
de către această persoană; de asemenea, OSIM comunică persoanei
care a îndeplinit actele respective despre notificarea făcută mandatarului
autorizat.”
55.La articolul 67 alineatele (1), (4), (7) lit.h), p) şi r), (8), 10 lit.l),
o), r) - y) vor avea următorul cuprins:
„(1) Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi
Registrul naţional al brevetelor de invenţie, conform prevederilor art. 66
alin. (1) lit. c) din lege se formează şi se gestionează la OSIM.
……………………………………………………………………………
(4) În aplicarea prevederilor art.14 alin. (6) din lege, cererile de
brevet de invenţie care îndeplinesc prevederile art. 14 alin. (1) din lege
sunt înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie
depuse, în ordinea crescătoare a numărului la care este asociată data
de depozit.
……………………………………………………………………….
(7) Datele care se înscriu în Registrul naţional al cererilor de
brevet de invenţie depuse sunt următoarele:
…………………………………………………………………………….
h) datele de identificare a solicitantului, conform prevederilor art.13
alin. (1) lit. b) din lege;

…………………………………………………………………………….
p) date privind actul de certificare a depunerii materialului biologic
la autoritatea de depozit internaţională, conform prevederilor art.17 alin.
(2) din lege;
r) transmiterile de drepturi înregistrate, conform prevederilor art. 42
şi art. 43 alin. (1) din lege;
…………………………………………………………………………….
(8) Datele privind cererile de brevet de invenţie înscrise în
Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse devin
accesibile publicului de la data publicării cererii conform prevederilor
art.22 din lege şi pot fi consultate la sediul OSIM.
…………………………………………………………………………..
(10) În Registrul naţional al brevetelor de invenţie - Secţiunea
pentru brevete de invenţie acordate pe cale naţională se înscriu
următoarele:
……………………………………………………………………………
l) menţiunea hotărârii de acordare a brevetului, conform
prevederilor art.27 alin. (1) din lege;
……………………………………………………………………………
o) data eliberării brevetului de invenţie, conform prevederilor art.
29 alin. (2) din lege;
…………………………………………………………………………….
r) menţiunea hotărârii de revalidare a brevetului, rămasă definitivă
şi irevocabilă, conform prevederilor art. 35 din lege;
s) menţiunea renunţării, în tot sau în parte, la dreptul la brevet,
conform prevederilor art. 36 alin. (6) din lege;
ş) menţiunea hotărârii definitive şi irevocabile de anulare în tot sau
în parte a brevetului de invenţie, conform prevederilor art. 51 alin. (3) din
lege;
t) clasificarea informaţiilor referitoare sau în legătură cu invenţia
care face obiectul brevetului de invenţie, conform prevederilor art.38
alin.(2) şi (3) din lege şi ale art. 7;
ţ) repunerea în situaţia anterioară, conform prevederilor art. 41 din
lege;
u) transmiterea în tot sau în parte a dreptului la brevet sau a
drepturilor care decurg din brevet, conform prevederilor art. 42 din lege;
v) licenţele obligatorii, conform prevederilor art. 47 din lege;
w) menţiunile hotărârilor definitive şi irevocabile, conform
prevederilor art.54 alin.(4) din lege;
…………………………………………………………………………….
y) menţiunea hotărârii definitive şi irevocabile, referitoare la faptul
că o altă persoană decât titularul din brevetul de invenţie este

indreptăţită la acordarea brevetului, conform prevederilor art.63 alin. (1)
din lege şi data publicării menţiunii hotărârii.
56.La articolul 68 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) - partea
introductivă, (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
„(1) Invenţiile biotehnologice, potrivit prevederilor art.6 alin. (2) lit.
a), b) şi c) din lege, sunt invenţiile care se referă la un produs care
constă din sau care conţine material biologic ori care se referă la un
procedeu prin care este obţinut, prelucrat sau utilizat materialul biologic.
(2) Material biologic, potrivit prevederilor art.6 alin.(2) lit.a) din
lege, înseamnă orice material care conţine informaţia genetică şi care
este autoreproductibil sau reproductibil într-un sistem biologic.
(3) Procedeu microbiologic, potrivit prevederilor art.6 alin.(2) lit. c)
din lege, este orice procedeu prin care se obţine un material
microbiologic, în care se utilizează un material microbiologic, sau care
implică o intervenţie asupra unui material microbiologic.
(4) Prin autoritate de depozit internaţională, la care se face referire
în prevederile art.17 alin.(2) din lege, se înţelege o instituţie de depozit
care asigură primirea, acceptarea, conservarea microorganismelor şi
remiterea de eşantioane ale acestora, şi care a dobândit statutul de
autoritate internaţională de depozit conform prevederilor art.7 din
Tratatul de la Budapesta.
(5) Soiul de plante, în înţelesul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din
lege, reprezintă orice grup de plante aparţinând unui taxon botanic
având cel mai scăzut rang cunoscut care, independent de îndeplinirea
condiţiilor pentru acordarea unui brevet de soi, poate fi:
……………………………………………………………………………
(6) Rasa de animale, în înţelesul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b)
din lege, reprezintă un grup de indivizi din cadrul unei specii de animale
cu caractere biochimice, fiziologice şi ecologice comune, stabile, fixate
ereditar şi care se disting clar de alte grupe de indivizi din cadrul
aceleiaşi specii.
(7) Plantele sau animalele modificate genetic în înţelesul
prevederilor art.6 alin.(2) lit. b) din lege se definesc prin cel puţin o genă
funcţională care a fost introdusă în genomul acestora şi/sau prin
caracteristicile noi dobândite şi nu prin genom în totalitatea lui.
57. La articolul 69 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Invenţiile biotehnologice pot avea ca obiect un produs sau un
procedeu, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din lege.

58. La articolul 70, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul
cuprins:
„(1) Sunt brevetabile, în conformitate cu prevederile art.6 alin. (2)
lit. a) din lege, invenţiile care au ca obiect un material biologic, definit la
art. 68 alin. (2).
………………………………………………………………………….
(3) Sunt brevetabile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)
lit.b) din lege, invenţiile care se referă la plante sau animale, dacă
posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează la un anumit
soi de plante sau la o anumită rasă de animale, definite la art. 68 alin.
(5) şi (6).
(4) Sunt brevetabile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)
lit.c) din lege, invenţiile care se referă la un procedeu microbiologic
definit la art.68 alin. (3) sau la un alt procedeu tehnic ori un produs
obţinut prin intermediul unui astfel de procedeu, produsul fiind altul decât
soiul de plante sau rasa de animale obţinute pe această cale.
59. La articolul 71, alineatele (1)-partea introductivă, (3) şi (4) vor
avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art.8 alin.(1) lit.a) din lege, nu se
acordă brevet de invenţie, în special pentru invenţiile biotehnologice
care au ca obiect:
……………………………………………………………………………..
(3) Nu se acordă brevet de invenţie, în conformitate cu prevederile
art.8 lit. b) din lege, pentru soiuri de plante şi rase de animale definite la
art.68 alin. (5) şi (6) sau pentru procedee esenţial biologice, definite la
art.68 alin. (8), pentru obţinerea plantelor sau animalelor.
(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din lege, nu se
acordă protecţie prin brevet de invenţie pentru soiuri de plante sau rase
de animale, chiar dacă soiurile de plante sau rasele de animale sunt
obţinute prin intermediul procedeelor microbiologice.”
60. Articolul 72 va avea următorul cuprins:
„(1) Un element izolat al corpului uman sau produs în alt mod
printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei
gene, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. d) din lege, poate constitui o
invenţie brevetabilă chiar dacă structura acelui element este identică cu
structura unui element natural.
(2) Corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale,
precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv
secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, potrivit prevederilor art. 8
alin. (1) lit. c) din lege, nu pot constitui invenţii brevetabile.

(3) În aplicarea prevederilor art.12 alin. (2) din lege, aplicabilitatea
industrială a unei secvenţe sau a unei secvenţe parţiale a unei gene se
va expune în mod concret în cererea de brevet de invenţie, prin
indicarea funcţiei specifice a secvenţei sau secvenţei parţiale.”
61. La articolul 73, alineatele (1)-partea introductivă şi (3) lit.b) vor
avea următorul cuprins:
„(1) Dacă o invenţie se referă la un material biologic sau la
utilizarea unui material biologic, la care publicul nu a avut acces şi care
nu poate fi descris în cererea de brevet de invenţie într-un mod care să
permită unei persoane de specialitate în domeniu să realizeze invenţia,
aceasta poate fi considerată ca fiind dezvăluită, conform prevederilor
art. 17 alin. (1) din lege, numai dacă:
…………………………………………………………………………….
(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi, după caz, la alin. (2)
pot fi comunicate:
…………………………………………………………………………….
b) până la data prezentării solicitării de publicare a cererii de brevet
de invenţie, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din lege;
……………………………………………………………………………..
(4) După comunicarea acestor informaţii se consideră că
solicitantul consimte fără rezerve şi în mod irevocabil să pună la
dispoziţia publicului materialul biologic depus, în conformitate cu
prevederile art.74.
62. La articolul 75, alineatul (1) lit.a) va avea următorul cuprins:
„a) până la publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului
de invenţie, în conformitate cu prevederile art.22 alin. (4) din lege; sau,
după caz,”
63.La articolul 80, alineatul (1) - partea introductivă va avea
următorul cuprins:
„În aplicarea prevederilor art.33 alin. (1) lit. e) din lege, nu constituie
încălcarea drepturilor prevăzute la art. 31 şi 32 din lege:”
64. La articolul 81, alineatele (1) şi (8) vor avea următorul cuprins:
„(1) În aplicarea prevederilor art. 42 alin. (1) din lege, cesiunea
este totală dacă poartă asupra totalităţii drepturilor de exploatare conferit
de brevet totalitatea invenţiei brevetate. Cesiunea este parţială dacă
este limitată numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o
anumită parte a invenţiei protejată prin brevet.
…………………………………………………………………………….

(8) În aplicarea prevederilor art. 42 alin. (1) din lege licenţa este
totală dacă poartă asupra totalităţii drepturilor de exploatare, totalităţii
invenţiei brevetate şi întregului teritoriu; licenţa poate fi limitată la o
durată mai mică decât durata de protecţie a brevetului de invenţie.”
65. La articolul 82, alineatele (1) şi (6) vor avea următorul cuprins:
„(1) Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenţă obligatorie în
condiţiile prevăzute la art. 43 din lege.
…………………………………………………………………………..
(6) În cazul în care invenţia din cererea de brevet de invenţie sau
din brevetul de invenţie, pentru care s-a acordat o licenţă obligatorie,
conţine informaţii clasificate, conform prevederilor art.38 din lege,
acestea îşi vor menţine în continuare caracterul atribuit.”
66. La articolul 83, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul
cuprins:
„(1) În cazul unei licenţe obligatorii autorizate în condiţiile
prevederilor art. 43 alin. (7) din lege titularul brevetului anterior are
dreptul la o licenţă de exploatare a brevetului acordat în baza cererii
ulterioare.
(2) În cazul în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă
atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de
brevet a cărei dată de depozit este anterioară, referirea prevăzută la art.
43 alin.(7) lit.c) din lege priveşte faptul că utilizarea autorizată în raport
cu brevetul anterior este neîntreruptă, cu excepţia cazului în care dreptul
la brevetul ulterior este cedat.
(3) O licenţă obligatorie pentru un brevet poate fi exploatată fără
să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat în baza
unei cereri a cărei dată de depozit este anterioară celei în baza căreia a
fost acordat brevetul care face obiectul licenţei; licenţa obligatorie poate
fi cerută cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.43 alin.(1) din lege, în
acest caz fiind aplicabile şi prevederile art.82 alin.(9).”
67. La articolul 86, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Cererea de licenţă obligatorie, formulată în temeiul
prevederilor art. 43 alin.(1) şi (2) din lege, va fi însoţită de justificarea
faptului că solicitantul licenţei nu a putut obţine de la proprietarul
brevetului o licenţă de exploatare şi că este capabil să exploateze
invenţia de o manieră serioasă şi efectivă.”
68.Articolele 88-91 se abrogă.

69. Articolul 92, va avea următorul cuprins:
„(1) În conformitate cu prevederile art. 66 lit.f) din lege, OSIM
efectuează servicii de depozitare în regim nepublic a unor documente
care reprezintă creaţii intelectuale. Documentul poate conţine informaţii
privind în special creaţii care se încadrează în prevederile art.7 alin. (1)
din lege.
(2) Documentul conform prevederilor alin. (1) se depune la OSIM
într-un plic închis şi poate reprezenta o modalitate pentru a proba data
la care autorul creaţiei intelectuale a depozitat documentul care cuprinde
descrierea creaţiei sale.
(3) Pe baza documentului conţinut în plic nu este acordat un titlu
de proprietate industrială.
(4) Modalitatea de depunere a plicului la OSIM, înscrierea în
Registrul de evidenţă a documentelor în regim nepublic şi păstrarea
depozitului se vor face în baza instrucţiunilor emise de directorul general
şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art.II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 20
din
Hotărârea
Guvernului
nr.1457/2008
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr.350/2007 privind modelele de
utilitate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.814 din 4 decembrie
2008, va avea următorul cuprins:
“ În aplicarea art.28 din lege, următoarele prevederi ale
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de
invenţie, republicată, se aplică prin analogie: art. 2-10, art.14-16,
art.18, cu excepţia alin.(15), art.19-24, art.26-31, art.33-34, art.38, art.
44-46, art.48, cu excepţia alin.(2), art.49, art.52-54, art.55 în care se va
înlocui expresia "de revocare" cu expresia "de anulare", art.56, cu
excepţia alin.(1) lit.b), art.57, cu excepţia alin.(4), şi în care se va
înlocui expresia "de revocare" cu expresia "de anulare", art.58 în care
se va înlocui expresia "de revocare" cu expresia "de anulare", art.59,
cu excepţia alin.(2), şi în care se va înlocui expresia "de revocare" cu
expresia "de anulare", art.60, art.63, art.64, cu excepţia alin.(4), art. 65,
cu excepţia alin. (3), (5) şi (6), art.80, cu excepţia lit.a), art.81, art.82 şi
art. 84-87.”
Art.III. - Hotărârea Guvernului nr.547/2008 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de

inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din
18 iunie 2008 cu modificările aduse prin prezenta hotărâre se va
republica în Monitorul Oficial, Partea I, dându-se textelor o nouă
renumerotare.
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