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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. D&B David si Baias si 
PricewaterhouseCoopers isi declina orice 
responsabilitate fata de orice persoana cu privire la 
orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

În Monitorul Oficial nr. 226 / 09.04.2010 
a fost publicată Legea 66/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 
geografice („Legea 66/2010”).  
 
Legea 66/2010 transpune pe deplin 
prevederile Directivei 2008/95/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
reglementând situaţia mărcii comunitare 
pe teritoriul României. 
 
Legea aduce şi o serie de modificări 
vechii reglementări: 

 
• hologramele şi semnalele sonore 

pot constitui marcă; 
 
• sunt excluse de la protecţie 

mărcile care conţin semne cu 
înaltă valoare simbolică, în special 
un simbol religios şi mărcile care 
conţin, fără autorizaţia organelor 
competente ecusoane, embleme, 
blazoane, semne heraldice etc.; 

 
• o marcă este refuzată la 

înregistrare dacă în raport cu o 
marcă înregistrată pe cale 
naţională şi/sau comunitară: 

 
- este identică şi este înregistrată 

pentru produse şi/sau servicii 
identice cu cele pentru care 
marca anterioară este protejată; 

 
- se poate crea un risc de 

confuzie, inclusiv riscul de 
asociere între produsele / 
serviciile pentru care au fost 
înregistrate mărcile; 

 
• formularea de observaţii şi opoziţii 

la înregistrarea unei mărci se 
poate face în termen de 2 luni de 
la data publicării cererii de 
înregistrare a mărcii; 

 
• drepturile asupra unei mărci pot fi 

transferate şi pe cale succesorală; 
 
• se introduc reglementări cu privire 

la marca comunitară (i.e. 
recunoaşterea mărcii comunitare, 
posibilitatea transmiterii la OSIM a 
cererilor de înregistrare a unei 
mărci comunitare,  alocarea 
competenţei de tribunal de marcă 
comunitară Tribunalului 
Bucureşti). 

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 226 din 
9 aprilie 2010] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


