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Regula 1
Expresii prescurtate
(1)

[Expresii prescurtate definite în Regulament] În înþelesul prezentului
Regulament ºi în afara cazului în care un sens diferit este indicat în mod
expres
(i) prin “Tratat” se înþelege Tratatul de la Singapore privind
dreptul mãrcilor;
(ii) termenul “Articol” se referã la articolul menþionat din Tratat;
(iii) prin “licenþã exclusivã” se înþelege o licenþã care se acordã
unui singur licenþiat ºi care exclude titularul de la utilizarea mãrcii ºi de la acordarea
de licenþe cãtre alte persoane;
(iv) prin “licenþã unicã” se înþelege o licenþã care se acordã unui
singur licenþiat ºi care împiedicã titularul sã acorde licenþe altor persoane, dar nu îl
împiedicã sã utilizeze marca;
(v) prin “licenþã neexclusivã” se înþelege o licenþã care nu îl
împiedicã pe titular nici sã utilizeze marca, nici sã acorde licenþe altor persoane.
(2)

[Expresii prescurtate definite în Tratat] Expresiile prescurtate definite la Art. 1
în înþelesul Tratatului au acelaºi sens ºi în înþelesul prezentului Regulament.
Regula 2
Modul de indicare a numelor ºi a adreselor

(1)

[Nume]
(a)
Atunci când se indicã numele unei persoane, orice parte contractantã
poate cere,
(i) dacã persoana în cauzã este o persoanã fizicã, ca numele care se
indicã sã fie numele ºi prenumele persoanei respective, sau, în funcþie de opþiunea
acesteia, numele sub care persoana respectivã este cunoscutã în mod obiºnuit;
(ii) dacã persoana în cauzã este o persoanã juridicã, ca numele care
se indicã sã fie denumirea oficialã completã a persoanei juridice.
(b)
Atunci când se indicã numele unui mandatar care este o firmã sau o
asociaþie, orice parte contractantã va accepta sã se indice numele pe care firma
sau asociaþia respectivã îl foloseºte în mod obiºnuit.
(2)

[Adrese]
(a)
Atunci când se indicã adresa unei persoane, orice parte contractantã
poate cere ca adresa sã fie indicatã astfel încât sã satisfacã exigenþele obiºnuite
impuse pentru o distribuþie poºtalã promptã la adresa indicatã, ºi în orice caz, sã
conþinã toate unitãþile administrative relevante pânã la, inclusiv, numãrul casei sau
al clãdirii, dacã este cazul.
(b)
Atunci când o comunicare adresatã oficiului unei pãrþi contractante
este fãcutã din partea mai multor persoane care au adrese diferite, acea parte
contractantã poate cere ca respectiva comunicare sã indice o singurã adresã ca
adresã de corespondenþã.
(c)
Adresa indicatã poate conþine un numãr de telefon, un numãr de de
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fax ºi o adresã de e-mail, ºi, pentru corespondenþã, o adresã diferitã de adresa
indicatã la lit. (a).
(d)
Prevederile de la lit. (a) ºi (c) se aplicã mutatis mutandis ºi pentru
domiciliul ales.
(3)
[Alte mijloace de identificare] Orice parte contractantã poate cere ca o
comunicare adresatã oficiului sã indice numãrul ºi, dacã este cazul, alte mijloace de
identificare sub care solicitantul, titularul, mandatarul sau persoana interesatã este
înregistrat(ã) la oficiu. Nicio parte contractantã nu poate refuza o comunicare pe
motivul nerespectãrii acestor cerinþe, cu excepþia cererilor depuse în formã
electronicã.
(4)
[Caractere care pot fi utilizate] Orice parte contractantã poate cere ca
oricare din indicaþiile menþionate la alin. (1)-(3) sã fie scrisã cu caracterele utilizate
de oficiu.
Regula 3
Detalii cu privire la cerere
(1) [Caractere standard] Dacã oficiul unei pãrþi contractante utilizeazã caractere
(litere ºi cifre) pe care le considerã standard, ºi dacã cererea conþine o declaraþie
care sã indice faptul cã solicitantul doreºte ca marca sã fie înregistratã ºi publicatã
cu caracterele standard folosite de oficiu, oficiul înregistreazã ºi publicã marca
respectivã folosind caracterele standard.
(2)
[Mãrci care revendicã una sau mai multe culori] Dacã cererea conþine o
declaraþie din care sã reiasã cã solicitantul doreºte sã revendice culoarea ca
element distinctiv al mãrcii, oficiul poate cere ca în cerere sã se indice numele sau
codul culorii(lor) revendicatã(e), ºi, pentru fiecare culoare, pãrþile principale ale
mãrcii care au culoarea respectivã.
(3)

[Numãrul reproducerilor]
(a) Dacã o cerere nu conþine o declaraþie din care sã reiasã cã
solicitantul doreºte sã revendice culoarea ca element distinctiv al mãrcii, nicio parte
contractantã nu poate cere mai mult de
(i) cinci reproduceri alb-negru ale mãrcii, în cazul în care
cererea nu poate conþine, conform legislaþiei pãrþii contractante respective, sau nu
conþine o declaraþie care sã indice faptul cã solicitantul doreºte ca marca sã fie
înregistratã ºi publicatã cu caracterele standard folosite de oficiul pãrþii contractante
menþionate;
(ii) o reproducere alb-negru a mãrcii, în cazul în care cererea
conþine o declaraþie care sã indice faptul cã solicitantul doreºte ca marca sã fie
înregistratã ºi publicatã cu caracterele standard folosite de oficiul pãrþii contractante
menþionate.
(b) Dacã o cerere conþine o declaraþie din care sã reiasã cã solicitantul
doreºte sã revendice culoarea ca element distinctiv al mãrcii, nicio parte
contractantã nu poate cere mai mult de cinci reproduceri alb-negru ºi cinci
reproduceri color ale mãrcii.
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(4)

[Mãrci tridimensionale]
(a) Dacã o cerere conþine o declaraþie conform cãreia marca este o
marcã tridimensionalã, reproducerea mãrcii constã într-o reproducere graficã sau
fotograficã bidimensionalã.
(b) Reproducerea furnizatã conform lit. (a) poate consta, la alegerea
solicitantului, într-o singurã vedere a mãrcii sau în mai multe vederi diferite ale
acesteia.
(c) Dacã oficiul considerã cã reproducerea mãrcii, furnizatã de
solicitant conform lit .(a), nu redã suficient detaliile mãrcii tridimensionale, îl poate
invita pe solicitant sã furnizeze, într-un termen rezonabil stabilit în invitaþie,pânã la
ºase vederi diferite ale mãrcii ºi/sau o descriere verbalã a acestei mãrci.
(d)
Dacã oficiul considerã cã nici vederile diferite ºi/sau descrierea
prevãzute la lit. (c) nu redau suficient detaliile mãrcii tridimensionale, îl poate invita
pe solicitant sã furnizeze, într-un termen rezonabil stabilit în invitaþie, un specimen
al mãrcii.
(e)
Prevederile alin.(3), lit.(a)(i) ºi (b) se aplicã mutatis mutandis.
(5)
[Hologramã, marcã de miºcare, marcã color, marcã de poziþionare]
Dacã o cerere conþine o declaraþie conform cãreia marca este o hologramã, o
marcã de miºcare, o marcã color sau o marcã de poziþionare, o parte contractantã
poate cere una sau mai multe reproduceri ale mãrcii ºi precizãri referitoare la
marcã, în conformitate cu legislaþia respectivei pãrþi contractante.
(6)
[Mãrci constând în semne nevizibile] Dacã o cerere conþine o declaraþie
conform cãreia marca constã într-un semn nevizibil, o parte contractantã poate cere
una sau mai multe reprezentãri ale mãrcii, indicarea tipului mãrcii ºi precizãri
referitoare la marcã, în conformitate cu legislaþia respectivei pãrþi contractante.
(7)
[Transliterarea mãrcii] În înþelesul Art. 3(1)(a)(xiii), dacã o marcã este
compusã, în întregime sau în parte, din caractere sau cifre diferite de caracterele
sau cifrele utilizate de oficiu, acesta poate solicita transliterarea lor în caracterele ºi
cifrele utilizate de oficiu.
(8)
[Traducerea mãrcii] În înþelesul Art. 3(1)(a)(xiv), dacã o marcã este
compusã, în întregime sau în parte, din unul sau mai multe cuvinte într-o altã limbã
decât cea (cele) acceptatã(e) de oficiu, acesta poate solicita traducerea
cuvântului(cuvintelor) respectiv(e) în acea limbã sau în una dintre limbile acceptate
de oficiu.
(9)
[Termene de furnizare a dovezilor de utilizare efectivã a mãrcii]
Termenul prevãzut la Art. 3(3) nu poate fi mai mic de ºase luni de la data acceptãrii
cererii de cãtre oficiul pãrþii contractante la care cererea a fost depusã. Solicitantul
sau titularul au dreptul la prelungirea termenului, în condiþiile prevãzute de legislaþia
pãrþii contractante respective, pentru perioade de câte cel puþin ºase luni, pânã la o
duratã totalã a prelungirii de cel puþin doi ani ºi jumãtate.

Regula 4
Detalii cu privire la reprezentare ºi domiciliul ales
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(1) [Adresa în cazul reprezentãrii prin mandatar] În cazul reprezentãrii prin
mandatar, pãrþile contractante considerã adresa acestuia drept domiciliu ales.
(2)
[Adresa în cazul în care nu a fost instituit un mandatar] În cazul în
care nu a fost instituit un mandatar, ºi solicitantul, titularul sau altã persoanã
interesatã a indicat drept adresã o adresã de pe teritoriul pãrþii contractante, acea
parte contractantã considerã adresa respectivã drept domiciliu ales.
(3)
[Termene] Termenul prevãzut la Art. 4(3)(d) curge de la data la care
oficiul pãrþii contractante primeºte comunicarea prevãzutã de acest articol ºi nu
poate fi mai mic de o lunã, dacã adresa persoanei în numele cãreia se face
comunicarea se aflã pe teritoriul pãrþii contractante respective, sau mai mic de douã
luni dacã aceastã adresã se aflã în afara teritoriului pãrþii contractante respective.

Regula 5
Detalii cu privire la data de depozit
(1)
[Procedura în cazul nerespectãrii condiþiilor] Dacã la data primirii ei de
cãtre oficiu, cererea nu respectã oricare dintre condiþiile aplicabile prevãzute de Art.
5(1)(a) sau (2)(a), oficiul îl invitã pe solicitant în cel mai scurt timp sã remedieze
neregulile, într-un termen pe care îl indicã în invitaþie, termen care nu poate fi mai
mic de o lunã de la data invitaþiei, dacã adresa solicitantului se aflã pe teritoriul pãrþii
contractante respective, sau mai mic de douã luni, dacã adresa solicitantului se aflã
în afara teritoriului pãrþii contractante respective. Remedierea neregulilor în urma
invitaþiei menþionate poate face obiectul plãþii unei taxe speciale. Netrimiterea de
cãtre oficiu a invitaþiei menþionate nu afecteazã aplicabilitatea condiþiilor prevãzute
mai sus.
(2)
[Data de depozit în cazul corectãrii] Dacã în termenul indicat,
solicitantul dã curs invitaþiei prevãzute la alin.(1) ºi plãteºte orice taxã specialã
solicitatã, data de depozit este data la care oficiul a primit toate indicaþiile ºi
elementele prevãzute la Art. 5(1)(a) ºi la care toate taxele aplicabile prevãzute la
Art. 5(2)(a) au fost plãtite cãtre oficiu. În caz contrar, se considerã cã cererea nu a
fost depusã.
Regula 6
Detalii cu privire la comunicare
(1)

[Indicaþii care însoþesc semnãtura în cazul unei comunicãri pe hârtie] Orice
parte contractantã poate cere ca semnãtura persoanei fizice care semneazã
sã fie însoþitã de
(i) o indicaþie în litere a numelui ºi prenumelui(lor) persoanei
respective, sau, în funcþie de opþiunea acesteia, a numelui sub care persoana
respectivã este cunoscutã în mod obiºnuit;
(ii) o indicaþie a calitãþii în care persoana respectivã semneazã, dacã
aceastã calitate nu rezultã în mod evident la lectura comunicãrii.
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(2)
[Data semnãrii] Orice parte contractantã poate cere ca semnãtura sã
fie însoþitã de o indicaþie a datei semnãrii. Dacã aceastã indicaþie este solicitatã dar
nu este furnizatã, data semnãrii se considerã a fi data la care comunicarea care
poartã semnãtura a fost primitã la oficiu, sau, dacã partea contractantã permite, o
datã anterioarã acesteia.
(3)
[Semnãtura în cazul unei comunicãri pe hârtie] Dacã o comunicare
adresatã oficiului unei pãrþi contractante este fãcutã pe hârtie ºi este necesarã o
semnãturã, partea contractantã respectivã
(i) acceptã semnãtura manuscrisã, sub rezerva pct. (iii);
(ii) poate permite utilizarea altor forme de semnãturã, în locul celei
manuscrise, de exemplu o semnãturã tipãritã sau aplicatã prin folosirea unui timbru,
a unei ºtampile sau a unui cod de bare;
(iii) poate cere utilizarea unei ºtampile în locul semnãturii manuscrise,
dacã respectiva comunicare este semnatã de o persoanã fizicã - resortisant al pãrþii
contractante ºi având adresa pe teritoriul acesteia sau în numele unei persoane
juridice constituite în conformitate cu legislaþia pãrþii contractante ºi care are
domiciliul sau o întreprindere industrialã sau comercialã efectivã ºi serioasã pe
teritoriul acestei pãrþi contractante.
(4)

[Semnãtura în cazul unei comunicãri pe hârtie transmise prin mijloace
electronice] O parte contractantã care prevede transmiterea prin
mijloace electronice a comunicãrilor pe hârtie considerã cã orice astfel de
comunicare este semnatã, dacã reprezentarea graficã a unei semnãturi, acceptatã
de respectiva parte contractantã în conformitate cu prevederile alin. (3), figureazã
pe comunicarea primitã în acest mod.
(5)

[Originalul în cazul unei comunicãri pe hârtie transmise prin mijloace
electronice] O parte contractantã care permite transmiterea prin
mijloace electronice a comunicãrilor pe hârtie poate cere ca originalul unei astfel de
comunicãri sã fie depus
(i) la oficiu, însoþit de o scrisoare de identificare a transmiterii
anterioare ºi
(ii) într-un termen de cel puþin o lunã de la data la care oficiul a primit
comunicarea transmisã în acest mod.
(6)
[Autentificarea comunicãrilor în formã electronicã] Pãrþile contractante
care permit depunerea comunicãrilor în formã electronicã pot cere autentificarea
oricãrei astfel de comunicãri prin intermediul unui sistem de autentificare electronicã
stabilit de ele.
(7)
[Data primirii] Fiecare parte contractantã este liberã sã stabileascã
circumstanþele în care un document se considerã a fi primit de cãtre oficiu sau o
platã se considerã a fi efectuatã cãtre oficiu, în cazul în care documentul a fost în
fapt primit de cãtre sau plata a fost în fapt efectuatã cãtre
(i) o agenþie sau un birou subsidiar al oficiului,
(ii) un oficiu naþional care acþioneazã în numele oficiului pãrþii
contractante dacã aceasta este o organizaþie interguvernamentalã prevãzutã la Art.
26(1)(ii),
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(iii) un serviciu poºtal oficial,
(iv) o întreprindere de curierat sau un organism, specificate de partea
contractantã,
(v) o altã adresã decât adresele desemnate ale oficiului.
(8)
[Depunerea electronicã] Sub rezerva prevederilor alin. (7), dacã o
parte contractantã permite depunerea comunicãrilor în formã electronicã sau prin
mijloace electronice ºi o comunicare este depusã în aceastã formã sau în acest
mod, data primirii comunicãrii este data la care oficiul pãrþii contractante primeºte
comunicarea în aceastã formã sau în acest mod.
Regula 7
Modul de identificare a unei cereri în lipsa numãrului de cerere
(1)
[Mod de identificare] Dacã este necesar ca o cerere sã fie identificatã
dupã numãrul de cerere, dar acest numãr nu a fost încã atribuit sau nu este
cunoscut solicitantului sau mandatarului, cererea se considerã a fi identificabilã
dacã se furnizeazã:
(i) numãrul de cerere provizoriu atribuit de oficiu, dacã este cazul, sau
(ii) o copie a cererii, sau
(iii) o reprezentare a mãrcii, însoþitã de indicarea datei la care, dupã
cunoºtinþa solicitantului sau a mandatarului, cererea a fost primitã de oficiu ºi un
numãr de identificare atribuit cererii de cãtre solicitant sau mandatar.
(2)
[Interdicþia altor condiþii] Nicio parte contractantã nu poate impune
îndeplinirea altor condiþii în afara celor prevãzute la alin.(1) pentru identificarea unei
cereri, dacã numãrul de cerere nu a fost încã atribuit sau nu este cunoscut
solicitantului sau mandatarului.
Regula 8
Detalii privind durata ºi reînnoirea
În înþelesul Art.13(1)(c), perioada în care cererea de reînnoire poate fi
prezentatã ºi taxa de reînnoire poate fi plãtitã începe cu cel puþin ºase luni înaintea
datei la care trebuie fãcutã reînnoirea ºi se încheie cel mai devreme la ºase luni
dupã aceastã datã. Dacã cererea de reînnoire este prezentatã ºi/sau taxele de
reînnoire sunt plãtite dupã data la care trebuie fãcutã reînnoirea, fiecare parte
contractantã poate prevedea ca aprobarea cererii de reînnoire sã facã obiectul unei
taxe suplimentare.

Regula 9
Mãsuri de exceptare de la sancþiunile prevãzute în cazul nerespectãrii termenelor
(1)
[Condiþii referitoare la prelungirea termenelor conform Art.14(2)(i)]
O parte contractantã care permite prelungirea unui termen conform Art. 14(2)(i)
acordã prelungiri de termen pentru o perioadã rezonabilã de la data la care s-a
solicitat prelungirea ºi poate cere ca aceastã solicitare
(i) sã conþinã date de identificare a pãrþii care solicitã prelungirea
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termenului, numãrul de cerere sau de înregistrare relevant ºi termenul în cauzã ºi
(ii) sã fie depusã într-un termen care nu poate fi mai mic de douã luni
de la data expirãrii termenului a cãrui prelungire se solicitã.
(2)
[Condiþii cu privire la continuarea procedurii conform Art. 14(2)(ii)] O
parte contractantã poate impune ca solicitarea de continuare a procedurii conform
Art.14(2)(ii)
(i) sã conþinã date de identificare a pãrþii care solicitã continuarea
procedurii, numãrul de cerere sau de înregistrare relevant ºi termenul în cauzã ºi
(ii) sã fie depusã într-un termen care nu poate fi mai mic de douã luni
de la data expirãrii termenului în cauzã. Neregulile trebuie remediate în acelaºi
termen sau odatã cu solicitarea de continuare a procedurii, dacã partea
contractantã prevede acest lucru.
(3)

[Condiþii cu privire la repunerea în drepturi conform Art.14(2)(iii)]
(a) O parte contractantã poate impune ca solicitarea de repunere în drepturi
conform Art. 14(2)(iii)
(i) sã conþinã date de identificare a pãrþii care solicitã repunerea în
drepturi, numãrul de cerere sau de înregistrare relevant ºi termenul în cauzã ºi
(ii) sã indice faptele ºi dovezile care stau la baza motivelor de
nerespectare a termenului în cauzã.
(b) Solicitarea de repunere în drepturi se depune la oficiu într-un termen
rezonabil stabilit de partea contractantã ºi care curge de la data încetãrii motivelor
de nerespectare a termenului în cauzã. Neregulile trebuie remediate în acelaºi
termen sau odatã cu solicitarea de repunere în drepturi, dacã partea contractantã
prevede acest lucru.
(c)
O parte contractantã poate prevedea un termen maxim pentru
îndeplinirea condiþiilor prevãzute la lit. (a) ºi (b), termen care nu poate fi mai mic de
ºase luni de la data expirãrii termenului în cauzã.
(4)

[Excepþii prevãzute la Art. 14(3)] Excepþiile prevãzute la Art. 14(3) sunt
cazurile de nerespectare a unui termen
(i) pentru care s-a acordat deja o amânare conform Art. 14(2),
(ii) pentru depunerea unei solicitãri de amânare conform Art. 14 ,
(iii) pentru plata unei taxe de reînnoire,
(iv) pentru o acþiune în faþa unei comisii de apeluri sau a altui organism
de revizuire constituit în cadrul oficiului,
(v) pentru o acþiune în proceduri inter partes,
(vi) pentru depunerea declaraþiei prevãzute la Art. 3(1)(a)(vii) sau la
Art. 3(1)(a)(viii),
(vii) pentru depunerea unei declaraþii care, conform legislaþiei pãrþii
contractante poate conduce la stabilirea unei noi date de depozit pentru o cerere în
curs de soluþionare ºi
(viii) pentru corectarea sau adãugarea unei revendicãri de prioritate.
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Regula 10
Condiþii cu privire la cererea de înscriere a unei licenþe sau de modificare sau
radiere a înscrierii unei licenþe

(1)

[Conþinutul cererii]
(a) O parte contractantã poate impune ca cererea de înscriere a unei licenþe
conform Art. 17(1) sã conþinã o parte sau totalitatea indicaþiilor ºi elementelor
urmãtoare:
(i) numele ºi adresa titularului;
(ii) numele ºi adresa mandatarului, dacã titularul este reprezentat prin
mandatar;
(iii) domiciliul ales al titularului, dacã este cazul;
(iv) numele ºi adresa licenþiatului;
(v) numele ºi adresa mandatarului, dacã licenþiatul este reprezentat
prin mandatar;
(vi) domiciliul ales al licenþiatului, dacã este cazul;
(vii) numele statului al cãrui resortisant este licenþiatul, dacã el/ea este
resortisant al unui stat, numele statului în care licenþiatul îºi are domiciliul, dacã este
cazul, ºi numele statului în care licenþiatul are o întreprindere industrialã sau
comercialã efectivã ºi serioasã, dacã este cazul;
(viii) în cazul în care titularul sau licenþiatul este persoanã juridicã,
forma juridicã a acesteia, ca ºi statul sau, dacã este cazul, unitatea administrativteritorialã din cadrul acestui stat, a cãrui(cãrei) legislaþie a servit drept cadru legal
de constituire a persoanei juridice respective;
(ix) numãrul de înregistrare al mãrcii care face obiectul licenþei;
(x) numele produselor ºi/sau serviciilor pentru care se acordã licenþa,
grupate în conformitate cu Clasificarea de la Nisa, fiecare grupã fiind precedatã de
numãrul clasei din aceastã clasificare cãreia îi aparþin produsele ºi serviciile ºi
prezentatã în ordinea claselor din clasificarea menþionatã;
(xi) precizarea dacã licenþa este o licenþã exclusivã, o licenþã
neexclusivã sau o licenþã unicã;
(xii) dacã este cazul, faptul cã licenþa se referã numai la o parte din
teritoriul acoperit de înregistrare, împreunã cu indicarea explicitã a pãrþii de teritoriu
în cauzã;
(xiii) durata pentru care se acordã licenþa.
(b) O parte contractantã poate impune ca cererea de modificare sau radiere
a înscrierii unei licenþe în conformitate cu prevederile Art. 18(1) sã conþinã o parte
sau totalitatea indicaþiilor ºi elementelor urmãtoare:
(i) indicaþiile prevãzute la pct. (i) - (ix) ale lit.(a);
(ii) natura ºi întinderea modificãrii sau radierii care urmeazã a fi
înscrisã, în cazul în care modificarea sau radierea se referã la oricare dintre
indicaþiile sau elementele prevãzute la lit.(a).
(2)

[Documente necesare pentru înscrierea unei licenþe]
(a) O parte contractantã poate impune ca cererea de înscriere a unei licenþe
sã fie însoþitã de unul dintre documentele urmãtoare, la alegerea pãrþii care solicitã
înscrierea:
(i) un extras din contractul de licenþã, indicând pãrþile ºi drepturile care
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fac obiectul licenþei, autentificat de un notar public sau de o altã autoritate publicã
competentã ca fiind conform cu originalul;
(ii) o declaraþie de licenþã neautentificatã al cãrei conþinut corespunde
formularului de declaraþie de licenþã prevãzut de prezentul Regulament, semnatã
atât de titular, cât ºi de licenþiat.
(b) Orice parte contractantã poate prevedea ca un cotitular care nu este
parte la contractul de licenþã sã consimtã în mod expres la licenþã într-un
document semnat de acesta.
(3)

[Documente necesare pentru modificarea înscrierii unei licenþe]
(a)
O parte contractantã poate impune ca cererea de modificare a înscrierii
unei licenþe sã fie însoþitã de unul dintre documentele urmãtoare, la alegerea pãrþii
care solicitã modificarea:
(i) documente care sã susþinã cererea de modificare a înregistrãrii
licenþei; sau
(ii) o declaraþie de modificare a licenþei, neautentificatã, al cãrei
conþinut sã corespundã formularului de declaraþie de modificare a licenþei prevãzut
de prezentul Regulament, semnatã atât de titular cât ºi de licenþiat.
(b)
Orice parte contractantã poate prevedea ca un cotitular care nu este
parte la contractul de licenþã sã consimtã în mod expres la modificarea licenþei,
într-un document semnat de acesta.
(4)

[Documente necesare pentru radierea înscrierii unei licenþe] O parte
contractantã poate impune ca cererea de radiere a înscrierii unei licenþe sã
fie însoþitã de unul dintre documentele urmãtoare, la alegerea pãrþii care
solicitã radierea:
(i) documente care sã susþinã cererea de radiere a înregistrãrii
licenþei; sau
(ii) o declaraþie de radiere a licenþei, neautentificatã, al cãrei conþinut
sã corespundã formularului de declaraþie de radiere a licenþei prevãzut de prezentul
Regulament, semnatã atât de titular cât ºi de licenþiat.
[Urmeazã formulare internaþionale tip]
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