
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
  

Secțiunea 1   
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii 
nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată  
Secțiunea a 2-a    
Motivul emiterii actului normativ  
1.Descrierea 
situaţiei actuale 

 
În România protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice este asigurată 
în temeiul Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 
modificată şi completată prin Legea nr.112/2020 şi republicată. 
Legea reglementează atât procedura de examinare și înregistrare a 
mărcilor, cât şi drepturile şi mijloacele de apărare ale solicitanţilor şi 
titularilor drepturilor protejate. 
În baza art.III alin.(2) din Legea nr.112/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 
în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a Legii 112/2020, 
respectiv de la data de 13 iulie 2010, Guvernul va modifica 
Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998, aprobat prin HG 
nr.1134/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.809 din 03 decembrie 2010. 

11 In cazul 
proiectelor de acte 
normative care 
transpun legislaţie 
comunitară sau 
crează cadru 
pentru aplicarea 
directă a acesteia, 
se vor specifica 
doar actele 
comunitare în 
cauză însoţite de 
elementele de 
identificare ale 
acestora 

Prezentul proiect de act normativ transpune art. 23 alin. (2), art. 24 
alin. (2), art. 25 alin. (5), art. 27 lit. a), art. 30 alin. (2), art. 43 alin. (2), 
art. 49 alin. (1) și (3) din Directiva (UE) 2015/2.436 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a 
legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci(reformare), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.336 din 23 
decembrie 2015.  
 

 
2.Schimbări 
preconizate 

Prezentul proiect de  Hotărâre de Guvern privind aprobarea  
Regulamentului pentru aplicarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi 
indicaţiile geografice, republicată  este structurat pe un număr de 12 
capitole şi 60 de articole. 
În scopul aplicării Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 
geografice, republicată prezentul Regulament elimină cerința 
referitoare la reprezentarea grafică a mărcii și reglementează 
modalitățile de reprezentare în Registrul mărcilor a semnelor care  
constituie mărci. Astfel, pentru a asigura o adaptare mai rapidă la 



progresele tehnologice, proiectul de regulament  stabilește cerințele 
pentru depunerea reprezentărilor anumitor tipuri de mărci, în 
conformitate cu natura mărcii (ex. mărci de poziționare, mărci 
dinamice, mărci sonore, mărci multimedia etc.) inclusiv reprezentările 
depuse electronic.  
În cazul mărcilor depuse prin mijloace electronice, proiectul  asigură 
accesul la reprezentarea mărcii prin intermediul unui link către 
Registrul  mărcilor. 
Proiectul de act normativ conține reglementări privind conținutul 
declarației de divizare a unei cereri de înregistrare, modul în care 
oficiul trebuie să examineze o astfel de declarație și detaliile pe care 
trebuie să le conțină publicarea cererii divizionare. 
Proiectul aduce o  modificare  și în procedura de examinare a 
cererilor de marcă, prin reintroducerea procedurii opoziției ca 
posibilitate de apărare a drepturilor terților, aceasta fiind reglementată 
ca o etapă distinctă, după admiterea cererii de înregistrare a mărcii. 
Astfel, opoziția este prevăzută a fi formulată după publicarea admiterii 
cererii de înregistrare a mărcii, în urma etapei de examinare de fond a 
cererii de marcă. Această modificare s-a bazat pe faptul că procedura 
de opozitie reprezintă o etapă distinctă în cadrul procedurii de 
examinare, după etapa examinării ex officio a motivelor absolute de 
refuz la înregistrarea unei mărci.  
De asemenea, proiectul introduce dispoziții care asigură o claritate 
sporită în ceea ce privește  data încheierii  procedurii de înregistrare a 
mărcii și înscrierea acesteia în registru.  
Experiența practică dobândită în urma desfășurării procedurii de 
examinare a mărcilor a revelat necesitatea clarificării dispozițiilor 
privind transmiterile parțiale de drepturi asupra mărcilor și renunțările 
parțiale la mărci. Astfel au fost clarificate: 
- detaliile pe care trebuie să le conțină cererile de înscriere în regisrul 
Mărcilor a modificării numelui sau a adresei solicitantului/titularului 
unei cereri de marcă sau a unei mărci înregistrate; 
- conținutul cererii de înscriere a unei transmiteri de drepturi asupra 
unei mărci și documentele doveditoare necesare  
- conținutul unei declarații de renunțare la marcă sau de retragere a 
cererii de marcă.  
  

3.Alte informaţii - 
Secțiunea a 3-a  
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ                                           
1.Impactul 
macroeconomic        

Nu produce un impact la nivel macroeconomic. 

11 Impactul asupra 
mediului 

Mediul concurenţial va fi stimulat prin determinarea şi protejarea  
mărcilor şi utilizarea acestora în deplină siguranţă în comerţ, titularul 



concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de stat 

mărcii având posibilitatea apărării drepturilor privind marca 
înregistrată în orice situaţie în care aceasta este utilizată de către terți 
fără acordul său. 
În privinţa ajutoarelor de stat, menţionăm expres că proiectul de 
hotărâre propus spre adoptare nu are nici un impact.  

2.Impactul asupra 
mediului de afaceri    

 
Impactul este pozitiv faţă de titularii de drepturi ţinând seama că 
Regulamentul conţine o procedură mai simplificată şi cu termene mai 
scurte pentru obţinerea protecţiei mărcii. 

 
21.Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 

 
 
- 

 
22.Impactul asupra 
întreprinderilor mici 
și mijlocii 

 
Impactul este limitat la categoria solicitanților și titularilor de drepturi 
asupra mărcilor, față de care se va produce o întărire a protecției 
drepturilor de proprietate industrială dobândite, sau care urmează a fi 
dobândite, prin reglementarea unei proceduri de înregistrare a 
mărcilor eficientă și transparentă, asigurând securitatea juridică și 
coerența deplină cu legislația specifică a Uniunii Europene, în 
beneficiul creșterii și competitivității întreprinderilor, inclusiv al 
întreprinderilor mici și mijlocii.  

3.Impactul social       
 
  

4.Impactul asupra 
mediului 

 
- 

5. Alte informaţii - 
Secțiunea a 4-a  
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul  curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 
-mii lei-  
Indicatori Anul 

current 
Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din 
acesta:  
i) impozit pe profit   
ii) impozit pe venit  
b) bugete locale:  
i) impozit pe profit        
 
c)bugetul asigurărilor 
sociale de stat:  
i) contribuţii de 

- - - - - - 



asigurări 
2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:  
a) buget de stat, din 
acesta:                        
i) cheltuieli de 
personal                      
ii) bunuri şi servicii  
b) bugete locale:  
i) cheltuieli de 
personal                       
ii) bunuri şi servicii  
c) bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat:  
i) cheltuieli de 
personal                       
ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
 a) buget de stat  
b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor           
bugetare 

- -   - - 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea  
veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate 
privind 
fundamentarea 
modificărilor  
veniturilor și/sau 
cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informații -      
Secțiunea a 5-a           Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea 
prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 

 
 
 
 
 
 



a) acte normative în 
vigoare ce vor fi 
modificate sau 
abrogate ca urmare 
a intrării în vigoare a 
proiectului de act 
normativ ; 
b) acte normative ce 
urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor 
dispoziţii 

- Prevederile H.G. nr.1134/2010  privind Regulamentul de aplicare a 
Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice rămân 
aplicabile cererilor de înregistrare a mărcilor depuse și procedurilor 
aflate în derulare la OSIM anterior intrării în vigoare a prezentei 
Hotarâri. 
 
 
 
 
- 

11.Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislația 
în domeniul 
achizițiilor publice 

- Nu este cazul 

2.Conformitatea 
proiectului de act  
normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce 
transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul transpune prevederile art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 
25 alin. (5), art. 27 lit. a), art. 30 alin. (2), art. 43 alin. (2), art. 49 alin. 
(1) și (3) ale Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor 
statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.336 din 23 decembrie 
2015. 
 

3.Măsuri normative 
necesare aplicării 
directe a actelor 
normative 

Nu este cazul 

4.Hotărâri ale Curţii 
de Justiţie ale Uniunii 
Europene 

Proiectul respectă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
în domeniu. 

5. Alte acte 
normative şi/sau 
documente      
internaţionale din 
care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ respectă în totalitate angajamentele 
decurgând din  Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor şi 
regulamentul de execuţie al acestuia, adoptate la Singapore la 28 
martie 2006, în ceea ce priveşte condiţiile de formă pentru 
depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii la OSIM. 

6.Alte informaţii  
Secțiunea a 6-a  
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1.Informaţii privind 
procesul de  
consultare cu 

Pentru stabilirea formei finale a prezentului proiect de hotărâre, au 
fost derulate consultări cu organizaţii nonguvernamentale şi cu 
societatea civilă, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 



organizaţii     
neguvernamentale, 
instituite de  
cercetare şi alte 
organisme implicate 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
Proiectul a fost dezbătut cu reprezentanți ai Camerei Naționale a 
Consilierilor în Proprietate Industrială din România. 

 
2. Fundamentarea 
alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc  
consultarea, precum 
şi a modului în care 
activitatea acestor  
organizaţii este 
legată de obiectul  
proiectului de act 
normativ  

 
Camera Naționala a Consilierilor în Proprietate Industrială din 
România este organizația profesională, neguvernamentală, care 
asigură exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, 
conform O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată. 

3. Consultările 
organizate cu 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în 
care proiectul de act 
normativ are ca 
obiect  activităţi ale 
acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr.  
521/2005 privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor asociative 
ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale la elaborarea  
proiectelor de acte 
normative      

- 

4. Consultările 
desfăşurate în cadrul 
consiliilor 
interministeriale, în  
conformitate cu 
prevederile Hotărârii  
Guvernului nr. 
750/2005 privind  
constituirea consiliilor 
interministeriale 

- 



permanente             
5. Informaţii privind 
avizarea de către:  
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării  
c) Consiliul  
Economic şi Social  
d) Consiliul 
 Concurenţei 
e) Curtea de Conturi    

 
Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 

6. Alte informații  
Secțiunea a 7-a    Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ  
1.Informarea 
societăţii civile cu 
privire la necesitatea 
elaborării proiectului 
de act normativ            

 
Proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul www.economie.gov.ro 
și www.osim.ro în vederea consultării şi dezbaterii publice în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

2.Informarea 
societăţii civile cu 
privire la eventualul 
impact asupra 
mediului în urma 
implementării 
proiectului de act  
normativ, precum şi 
efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau 
diversităţii biologice     

Implementarea proiectului de act normativ nu are impact negativ 
asupra mediului ori efecte asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice. 

3. Alte informaţii  
Secțiunea a 8-a    Măsuri de implementare  
1. Măsurile de 
punere în aplicare a 
proiectului de act 
normativ de către 
autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi/sau locale 
- înfiinţarea unor noi 
organisme sau 
extinderea 
competenţelor 

 
Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci fără a fi necesară înfiinţarea 
altor structuri. 



instituţiilor existente    
2. Alte informaţii 

 
- 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi 
indicaţiile geografice, republicată, pe care-l supunem aprobării. 
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