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‘‘Pachetul de reformă’’ a dreptului mărcilor
 Directiva nr. 2015/2436

 termen de transpunere 14 ianuarie 2023, pentru
art. 45, privind proceduri naționale administrative
de anulare și decădere

 Regulamentul nr. 2017/1001

 Regulamentul de punere în aplicare C (2017)
3224, din 18 mai 2017

 Regulamentul delegat C (2017) 3212, din 18 mai
2017

 toate cele 3 Regulamente intră în vigoare la 1
octombrie 2017



Procedura de anulare a înregistrării mărcii
și de decădere din dreptul la marcă

 Directiva nr. 2015/2436, art. 45 alin. (1):
‘‘…statele membre prevăd o procedură
administrativă eficientă și rapidă de decădere din
drepturi și de declarare a nulității unei mărci în
fața oficiilor lor.’’

 Regulamentul delegat C (2017) 3212/18.05.2017

 normele procedurale aplicabile procedurii de
decădere și de declarare a nulității ar trebui
aliniate cu cele aplicabile procedurii de opoziție
(par. 6, preambul)



Procedura de anulare a înregistrării mărcii
și de decădere din dreptul la marcă

 Titlul IV, art. 12-19: reglementări în detaliu ref. la:

 conținutul cererii

 etapa examinării admisibilității cererii și sancțiunile
aplicabile: cererea considerată neînregistrată sau
este respinsă ca inadmisibilă

 etapa contradictorie și mijloacele de probă
admisibile

 soluționarea, într-o procedură unică, a unor cereri
multiple, în legătură cu aceeași marcă

 dovada utilizării mărcii de către reclamant

 formularea unei cereri de transfer a înregistrării
mărcii de la agent/reprezentant la titular



Procedura opoziției
 Regulamentul delegat C (2017) 3212/18.05.2017

 opoziția poate fi formulată și:

 de către un licențiat/altă persoană care are
dreptul de a exercita drepturile anterioare
invocate ca temei al opoziției

 de unul dintre cotitularii mărcii

 procedura cuprinde 2 etape:

 etapa de verificare a îndeplinirii condițiilor de
admisibilitate

 etapa contradictorie, de soluționare pe fond



Procedura opoziției
 art. 2: actul de opoziție cuprinde:

 numărul de depozit al cererii împotriva căreia 
se face opoziție

 dreptul anterior pe care se întemeiază

 reprezentarea mărcii/semnului 

 bunurile/serviciile

 temeiul de drept

 partea care face opoziția

 bunurile/serviciile în legătură cu care se 
formulează opoziția



Procedura opoziției
 art. 2 alin. 4: actul de opoziție poate conține:

 motive

 fapte

 argumente

 probe



Procedura opoziției
 art. 4: actul de opoziție, însoțit de orice

document, se comunică solicitantului
înregistrării mărcii înainte de
examinarea admisibilității opoziției
(cerințe de formă)



Procedura opoziției
 art. 5: admisibilitatea opoziției

 plata taxei de opoziție; neplata în termen:
actul de opoziție se consideră ca nefiind
depus

 plata taxei peste termen: restituirea taxei

 formularea opoziției după expirarea
termenului de opoziție: opoziția se
respinge ca inadmisibilă



Procedura opoziției

 dacă opoziția nu cuprinde elemente
obligatorii (data înregistrării mărcii
anterioare, reprezentarea mărcii
anterioare, indicarea produselor/serviciilor,
identificarea părții care a formulat opoziție
și justificarea dreptului de a formula
opoziție), se acordă un termen de 2 luni
pentru remediere; sancțiune: opoziția se
respinge ca inadmisibilă [art. 18 (4) HG
1134/2010]



Procedura opoziției

 art. 6: deschiderea etapei contradictorii

 etapa contradictorie a procedurii opoziției
începe după 2 luni de la data comunicării
făcute de Oficiu

 extinderea termenului (maxim 2 ani), la
solicitarea ambelor părți

 închiderea procedurii opoziției; rambursarea
taxei de opoziție

 art. 7: termen stabilit de Oficiu de cel puțin 2 luni
pentru completarea actului de opoziție cu fapte,
probe, argumente; probe accesibile online



Procedura opoziției
 art. 8: examinarea opoziției

 dreptul de a formula observații, în termenul
stabilit de Oficiu; observațiile se comunică
părții care a formulat opoziție, pentru ca
aceasta să poată formula răspuns, în
termenul stabilit de Oficiu

 art. 10: dovada utilizării

 cerere expresă, depusă de către solicitant
printr-un document separat, cu respectarea
temenului de formulare a observațiilor



Procedura opoziției

 art. 9: opoziții multiple

 dacă s-au formulat mai multe opoziții cu
privire la aceeași cerere de înregistrare,
Oficiul le poate examina într-o procedură
unică



Procedura ‘‘căii de atac’’; ‘‘cameră de recurs’’
(en: notice of appeal, Board of appeal; fr: act de
recours, chambre de recours)

 procedurile de opoziție, decădere, anulare (inter
partes) sunt considerate ‘‘proceduri de primă
instanță’’

 calea de atac garantează o examinare
‘‘independentă, specializată, necostisitoare’’

 art. 23: procedura de verificare a admisibilității
căii de atac; sancțiunea inadmisibilității:

 termenul de formulare a căii de atac: 2 luni de
la data comunicării deciziei atacate

 indicarea deciziei atacate; remediere în 4 luni
de la data comunicării deciziei atacate



Procedura ‘‘căii de atac’’
 identificarea apelantului și a mandatarului

acestuia

 indicarea produselor/serviciilor în legătură cu
care se formulează calea de atac; posibilitatea
de remediere în termenul stabilit de Oficiu

 indicarea motivelor cererii de apel, în termen
de 4 luni de la data comunicării deciziei
atacate



Procedura ‘‘căii de atac’’

 art. 23 alin. 3: sancțiunea declarării căii de atac
ca nefiind depusă

 taxa nu a fost achitată sau a fost achitată
după expirarea termenului de 2 luni de la
comunicarea deciziei atacate



Procedura ‘‘căii de atac’’
 procedura inter partes

 art. 24: ‘‘memoriul de răspuns’’ (întâmpinarea)

 art. 25: ‘‘recursul’’ incident

 dacă pârâtul solicită anularea sau
modificarea deciziei atacate pentru un
motiv care nu a fost invocat în ‘‘calea de
atac’’ (recursul ?)

 act de procedură distinct de memoriul de
răspuns

 supus procedurii de examinare a
admisibilității



Procedura ‘‘căii de atac’’

 procedura inter partes

 art. 26: ‘‘memoriul în replică’’

 completare a motivelor invocate în calea de
atac de către reclamant

 termen de 2 săptămâni de la
comunicarea memoriului de răspuns

 art. 26: ‘‘memoriul în duplică’’

 completare a memoriului în răspuns
formulat de pârât



Procedura ‘‘căii de atac’’
 art. 27: soluționarea căii de atac este limitată la

motivele invocate de părți

 problemele de drept care nu au fost invocate de
părți pot fi examinate din oficiu numai dacă

 privesc cerințe esențiale de procedură

 este necesar să fie examinate pentru a asigura
corecta aplicare a Regulamentului, având în
vedere situația de fapt înfățișată, probele și
argumentele invocate de părți



Procedura ‘‘căii de atac’’
 art. 27 alin. 4: ‘‘camera de recurs’’ poate accepta

fapte sau probe prezentate pentru prima dată în
fața acesteia, dacă:

 sunt susceptibile să fie relevante

 nu au fost prezentate în termen din motive
întemeiate, dar completează fapte/probe deja
înfățișate sau se referă la constatări din oficiu
ale primei instanțe cuprinse în decizia atacată



Procedura ‘‘căii de atac’’

 art. 30: redeschiderea examinării motivelor
absolute

 în proceduri ex parte, dacă, deși nu sunt
indicate în calea de atac, camera de recurs
consideră că poate fi aplicat un motiv absolut
pentru refuz al înregistrării, informează
examinatorul, care poate decide să redeschidă
examinarea

 în proceduri inter partes, camera de recurs
poate suspenda soluționarea căii de atac și
informa examinatorul, care poate decide să
redeschidă examinarea



Procedura ‘‘căii de atac’’

 art. 32: conținutul deciziei camerei de recurs

 art. 33: restuirea taxei pentru calea de atac

 art. 51: mijloace de probă: 

 audierea martorilor

 raportul de expertiză 

 inspecția



Vă mulțumesc pentru atenție!

Pentru întrebări:

sonia.florea@avfloreagheorghe.ro


