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Articolul 1
Expresii prescurtate

In sensul prezentului tratat, ºi în afara cazului în care un sens diferit este
indicat în mod expres:
 

(i) prin "oficiu" se înþelege organismul însãrcinat de o parte
contractantã cu înregistrarea mãrcilor;

(ii)  prin "înregistrare" se înþelege înregistrarea unei mãrci de cãtre un
oficiu; 

(iii) prin "cerere" se înþelege o cerere de înregistrare;
(iv) prin “comunicare” se înþelege orice cerere sau orice solicitare ,

declaraþie, corespondenþã sau alte informaþii privind o cerere sau o
solicitare, care este depusã la Oficiu;

(v) termenul "persoanã" desemneazã atât o persoanã fizicã, cât ºi o
persoanã juridicã;

(vi) prin "titular" se înþelege persoana înscrisã în registrul mãrcilor în
calitate de  titular al înregistrãrii;

(vii) prin "registrul mãrcilor" se înþelege colecþia de date, deþinutã de un
oficiu, care cuprinde conþinutul tuturor înregistrãrilor ºi toate datele
înscrise în ceea ce priveºte toate înregistrãrile, oricare ar fi suportul
material  pe care respectivele date sunt pãstrate;

(viii) prin “procedurã în faþa oficiului” se înþelege oricare dintre procedurile
în faþa oficiului cu privire la o cerere sau o înregistrare;

(ix) prin "Convenþia de la Paris" se înþelege Convenþia de la Paris privind
protecþia proprietãþii industriale, semnatã la Paris la 20 martie 1883,
aºa cum a fost revizuitã ºi modificatã;

(x) prin "Clasificarea de la Nisa" se înþelege clasificarea instituitã prin
Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaþionalã a
produselor ºi serviciilor în scopul înregistrãrii mãrcilor, semnat la
Nisa la 15 iunie 1957, aºa cum a fost revizuit ºi modificat;

(xi) prin “licenþã” se înþelege o licenþã  pentru utilizarea mãrcii conform
legislaþiei unei pãrþi contractante;

(xii) prin “licenþiat” se înþelege persoana cãreia i se acordã o licenþã de
cãtre titular;

(xiii) prin "parte contractantã"  se înþelege orice stat sau orice organizaþie
interguvernamentalã parte la prezentul tratat;

(xiv)  prin “Conferinþã diplomaticã” se înþelege convocarea pãrþilor
contractante în scopul revizuirii ºi amendãrii tratatului;

(xv) prin “Adunare” se înþelege Adunarea menþionatã la  art. 23 ;
(xvi) termenul "instrument de ratificare" desemneazã, de asemenea,

instrumentele de acceptare ºi de aprobare;
(xvii) prin "Organizaþie" se înþelege Organizaþia Mondialã a Proprietãþii
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Intelectuale;
(xviii) prin “Birou internaþional” se înþelege Biroul internaþional al

Organizaþiei;
(xix) prin "director general"  se înþelege directorul general al Organizaþiei;

2 (xx)   prin "regulament de aplicare" se înþelege regulamentul de aplicare a
prezentului tratat menþionat la art.22;

(xxi) termenii “articol” sau “alineat”, “literã” sau “punct” al unui articol
desemneazã, de asemenea, regula sau regulile corespunzãtoare din
regulament;

(xxii) prin “TLT 1994" se înþelege Tratatul  privind dreptul mãrcilor încheiat
la Geneva, pe 27 octombrie 1994.

      Articolul  2
Mãrcile la care se aplicã tratatul

(1) [Natura mãrcilor] Orice parte contractantã aplicã prezentul tratat
mãrcilor alcãtuite din semne care pot fi înregistrate ca mãrci în virtutea  legislaþiei
sale.

(2) [Tipuri de mãrci] a) Prezentul tratat se aplicã mãrcilor referitoare la
produse (mãrci de produse) sau la servicii (mãrci de servicii) sau în acelaºi timp
la produse ºi servicii.

b) Prezentul tratat nu se aplicã mãrcilor colective, mãrcilor de certificare ºi
mãrcilor de garanþie.

Articolul  3
Cererea

(1) [Indicaþii sau elemente care apar în cerere sau care însoþesc cererea;
taxa] 

a) Orice parte contractantã poate solicita ca o cerere sã conþinã toate sau
o parte din indicaþiile sau elementele urmãtoare:

(i) o solicitare de înregistrare;
(ii)  numele ºi adresa solicitantului;

(iii) numele unui stat cãruia solicitantul îi este resortisant,  dacã el este
resortisant al unui stat, numele unui stat în care solicitantul îºi are
domiciliul, dacã este cazul, ºi numele unui stat în care solicitantul are
o întreprindere industrialã sau comercialã efectivã ºi serioasã, dacã
este cazul;

(iv) în cazul în care solicitantul este o persoanã juridicã, forma juridicã a
acestei persoane juridice, cât ºi statul a cãrui legislaþie a servit drept
cadru la constituirea respectivei persoane juridice ºi, dacã este cazul,
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diviziunea teritorialã a acestui stat;
(v) în cazul în care solicitantul are un mandatar, numele ºi adresa

acestuia;
(vi) în cazul în care, în baza art. 4 (2) b), trebuie fãcutã alegerea

domiciliului, domiciliul ales;
(vii) în cazul în care solicitantul doreºte sã beneficieze de prioritatea unei

cereri anterioare, o declaraþie care revendicã prioritatea respectivei
cereri anterioare, însoþitã de indicaþii ºi justificãri în sprijinul
declaraþiei de prioritate, care pot fi cerute conform art. 4 al Convenþiei
de la Paris;

(viii) în cazul în care solicitantul doreºte sã beneficieze de o protecþie care
rezultã din prezentarea produselor sau serviciilor într-o expoziþie, o
declaraþie în  acest sens, însoþitã de indicaþii în sprijinul acestei
declaraþii, conform dispoziþiilor legislaþiei pãrþii contractante;

(ix) cel puþin o  reproducere a mãrcii, în conformitate cu prevederile
regulamentului de aplicare;

(x) dacã este cazul, o declaraþie, în conformitate cu prevederile
regulamentului de aplicare, prin care se indicã tipul de marcã precum
ºi orice condiþii specifice aplicabile acelui tip de marcã;

(xi) dacã este cazul, o declaraþie, în conformitate cu prevederile
regulamentului de aplicare, indicând faptul cã solicitantul doreºte ca
marca sã fie înregistratã ºi publicatã în caracterele  standard utilizate
de oficiu;

(xii) dacã este cazul, o declaraþie, în conformitate cu prevederile
regulamentului de aplicare,  indicând faptul cã solicitantul doreºte sã
revendice culoarea ca element  distinctiv al mãrcii;

(xiii) o transliterare a mãrcii sau a anumitor pãrþi ale mãrcii;
(xiv) o traducere a mãrcii sau a anumitor pãrþi ale mãrcii;
(xv) numele produselor sau ale serviciilor pentru care se solicitã

înregistrarea, grupate conform claselor Clasificãrii de la Nisa, fiecare
grupã de produse sau de servicii fiind prezentatã în ordinea claselor
din respectiva clasificare ºi precedatã  de numãrul clasei cãreia îi
aparþine;

(xvi) o declaraþie de intenþie de folosire a mãrcii, conform dispoziþiilor
legislaþiei pãrþii contractante.

b) Solicitantul poate depune, în locul  declaraþiei de intenþie de folosire a
mãrcii, menþionatã la lit. a) ( xiv), sau, pe lângã aceasta, o declaraþie de folosire
efectivã a mãrcii ºi dovada corespunzãtoare, conform dispoziþiilor legislaþiei pãrþii
contractante.

c) orice parte contractantã poate solicita ca, pentru cerere, anumite taxe 
sã fie plãtite la oficiu.

(2) [O singurã cerere pentru produse sau servicii cu mai multe clase]
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Una ºi aceeaºi cerere se poate referi la mai multe produse sau servicii, care
aparþin uneia sau mai multor clase potrivit Clasificãrii de la Nisa.

(3) [Folosirea efectivã]  Orice parte contractantã poate cere ca, în cazul în
care o declaraþie de intenþie de folosire a mãrcii a fost depusã în baza alin.  (1) a)
(xiv), solicitantul sã prezinte oficiului, într-un termen fixat de legislaþia sa, sub
rezerva termenului minim stabilit în regulamentul de aplicare, dovada folosirii
efective a mãrcii, conform dispoziþiilor respectivei legislaþii.

(4) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere ca alte
condiþii decât cele care sunt enunþate la alin. (1) ºi (3) ºi la art. (8) sã fie îndeplinite
în ceea ce priveºte cererea. In mod special, condiþiile urmãtoare nu pot fi pretinse
atâta timp cât cererea este în curs de soluþionare:

i) remiterea unui certificat, sau a unui extras de la un registru al
comerþului;

ii) indicaþia conform cãreia solicitantul exercitã o activitate industrialã
sau comercialã, cât ºi prezentarea dovezii corespunzãtoare;

iii)  indicaþia cã solicitantul exercitã o activitate care corespunde
produselor sau serviciilor enumerate în cerere, cât ºi prezentarea
dovezii corespunzãtoare;

iv) prezentarea dovezii înscrierii mãrcii în registrul mãrcilor unei alte pãrþi
contractante sau al unui stat parte la Convenþia de la Paris, care nu
este o parte contractantã, cu condiþia ca solicitantul sã nu invoce art.
(6) quinquies din Convenþia de la Paris.

(5) [Dovezi] Orice parte contractantã poate cere ca, în cursul examinãrii
cererii, anumite dovezi sã fie furnizate oficiului , în cazul în care oficiul se poate
îndoi în mod just de veridicitatea oricãrei indicaþii sau oricãrui element care apare
în cerere.

Articolul  4
Mandatar; alegere de domiciliu

(1) [Mandatari autorizaþi în exercitarea funcþiei] 

a) Orice parte contractantã poate cere ca un mandatar instituit pentru o
procedurã în faþa oficiului

(i) sã aibã, în virtutea legislaþiei aplicabile, drept de practicã în faþa

oficiului în ceea ce priveºte cererile ºi înregistrãrile ºi, dacã este
cazul, sã fie agreat pe lângã oficiu;

(ii) sã furnizeze, ca adresã a sa, o adresã pe teritoriul prescris de partea
contractantã;
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b) O acþiune efectuatã cu privire la orice procedurã în faþa oficiului de cãtre
un mandatar, sau în numele  unui mandatar, care îndeplineºte condiþiile pretinse
de partea contractantã în virtutea lit. a), produce efectele unei acþiuni efectuate de
solicitant, de titular sau de cãtre altã persoanã interesatã care a instituit acel
mandatar, sau în numele acestuia.

(2) [Instituire obligatorie de  mandatar; alegere de domiciliu] 

a) Orice parte contractantã poate cere ca, pentru o procedurã în faþa
oficiului, un solicitant, un titular sau o altã  persoanã interesatã  care nu are nici
domiciliu, nici întreprindere industrialã sau comercialã  efectivã ºi serioasã pe
teritoriul sãu sã fie reprezentatã de un mandatar.

b) Orice parte contractantã poate, în mãsura în care nu cere instituirea de
mandatar conform lit. a), sã cearã ca, pentru o procedurã în faþa oficiului,  un
solicitant, un  titular sau o altã  persoanã interesatã care nu are nici domiciliu, nici
întreprindere industrialã sau comercialã efectivã ºi serioasã pe teritoriul sãu sã
aleagã un domiciliu pe acest teritoriu.

(3) [Imputernicire] 

a) In cazul în care o parte contractantã permite sau cere ca un solicitant, un
titular sau oricare altã persoanã interesatã sã fie reprezentatã pe lângã oficiu de
un mandatar, ea poate cere ca instituirea mandatarului sã fie fãcutã printr-o
comunicare distinctã, denumitã în continuare împuternicire, care sã poarte numele
solicitantului, al  titularului sau al celeilalte persoane, dupã caz.

b) Imputernicirea se poate aplica la una sau mai multe cereri, sau la una
sau mai mute înregistrãri, indicate în împuternicire sau, sub rezerva oricãrei
excepþii menþionate de persoana care instituie mandatarul, tuturor cererilor sau
tuturor înregistrãrilor existente sau viitoare ale acestei persoane.

c) Imputernicirea poate limita la anumite acte dreptul de acþiune al
mandatarului. Orice parte contractantã poate cere ca orice împuternicire, care
conferã mandatarului dreptul de a retrage o cerere sau de a renunþa la o
înregistrare, sã menþioneze în mod expres aceasta.

d) In cazul în care o comunicare este prezentatã la oficiu de cãtre o
persoanã care se prezintã în respectiva comunicare ca fiind mandatar, dar oficiul
nu este în momentul primirii comunicãrii în posesia împuternicirii cerute, partea
contractantã poate cere ca împuternicirea sã fie prezentatã oficiului în termenul
pe care aceasta îl fixeazã, sub rezerva termenului minim stabilit în regulamentul
de aplicare. Orice parte contractatã poate prevedea cã, în cazul în care
împuternicirea nu a fost transmisã la oficiu în termenul pe care aceasta îl fixeazã,
comunicarea fãcutã de respectiva persoanã nu produce nici un efect.
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(4) [Menþionarea împuternicirii] Orice parte contractantã poate cere ca orice
comunicare adresatã oficiului de un mandatar, în scopul unei proceduri în faþa
oficiului, sã conþinã menþiunea împuternicirii în baza cãreia mandatarul
acþioneazã.

(5) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere ca alte
condiþii decât cele care sunt enunþate la alin. 3) ºi 4) ºi în art.8 sã fie îndeplinite
în ceea ce priveºte elementele la care se referã aceste alineate.

(6) [Dovezi] Orice parte contractantã poate cere ca anumite dovezi sã fie
prezentate oficiului, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de
veridicitatea vreunei indicaþii care apare într-una din comunicãrile menþionate la
alin.3) ºi 4).

Articolul  5
Data de depozit

(1) [Condiþii autorizate] 

a) Sub rezerva  lit. b) ºi a alin. 2),o parte contractantã acordã ca datã de
depozit unei cereri data la care oficiul a primit indicaþiile ºi elementele de mai jos
în limba cerutã în baza art. 8(2):

(i) indicaþia, explicitã sau implicitã, cã înregistrarea unei mãrci este
cerutã;

(ii)  indicaþii care permit stabilirea identitãþii solicitantului;
(iii) indicaþii care permit  solicitantului sau mandatarului sãu, dacã acesta

existã, sã fie contactat de oficiu;
 (iv) o reproducere suficient de clarã a mãrcii a cãrei înregistrare este

cerutã;
(v) lista produselor sau a serviciilor pentru care înregistrarea este cerutã;
(vi)  în cazul în care art. 3 (1) a) (xiv) sau b) se aplicã, declaraþia

menþionatã la articolul 3 (1) a) (xiv) sau declaraþia ºi dovada
menþionate la art. 3(1) b), respectiv, conform dispoziþiilor legislaþiei
pãrþii contractante.

b) Orice parte contractantã  poate atribui ca datã de depozit a cererii data
la care oficiul a primit numai o parte ºi nu toate indicaþiile ºi elementele menþionate
la lit. a), sau le-a primit într-o altã limbã decât cea care este cerutã în baza art.
8(2).

(2) [Condiþia suplimentarã autorizatã] 

a) O parte contractantã poate prevedea cã nici o datã de depozit nu se
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acordã atâta timp cât taxele cerute nu sunt plãtite.

b) O parte contractantã nu poate aplica condiþia menþionatã la lit. a) decât
dacã ar aplica-o în momentul in care devine parte la prezentul tratat.

(3) [Corectãri ºi termene] Modalitaþile de urmat pentru a efectua corectãri
în cadrul alin. (1) ºi (2) ºi termenele care se aplicã în domeniu sunt fixate în
regulamentul de aplicare.

(4) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere ca alte
condiþii decât cele care sunt enunþate la alin. (1) ºi (2) sã fie îndeplinite în ceea ce
priveºte data de depozit.

Articolul  6
O singurã înregistrare pentru produse sau servicii cu mai multe clase

In cazul în care produse sau servicii care aparþin mai multor clase din
Clasificarea de la Nisa figureazã  în una ºi aceeaºi cerere, aceastã cerere dã
naºtere la o singurã înregistrare.

Articolul  7
Divizarea cererii ºi înregistrãrii

(1) [Divizarea cererii ] 

a) Orice cerere care se referã la mai multe produse sau servicii, denumitã
în continuare cerere iniþialã,  poate:

(i)  cel puþin pânã la decizia oficiului privind înregistrarea mãrcii,
(ii) în cursul oricãrei proceduri de opunere la decizia oficiului de a

înregistra marca,
(iii) în cursul oricãrei proceduri  de recurs împotriva deciziei privind

înregistrarea mãrcii,

sã fie divizatã de solicitant, sau la cererea acestuia, în mai multe cereri, denumite
în continuare  cereri divizionare, produsele sau serviciile cererii iniþiale fiind
repartizate între cererile divizionare. Cererile divizionare pãstreazã data de depozit
a  cererii iniþiale ºi, dacã este cazul, beneficiul dreptului de prioritate.

b) Sub rezerva lit. a), orice parte contractantã este liberã sã impunã condiþii
pentru divizarea unei cereri, inclusiv plata taxelor.

(2) [Divizarea înregistrãrii]  Alin. (1) se aplicã mutatis  mutandis la divizarea
unei  înregistrãri. Aceastã divizare este autorizatã:
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(i)  în cursul oricãrei proceduri în cadrul cãreia validitatea înregistrãrii
este contestatã de un terþ în faþa oficiului;

(ii) în cursul oricãrei proceduri de recurs împotriva unei decizii luate de
oficiu în cadrul procedurii mai sus citate;

cu toate acestea, o Parte contractantã poate exclude posibilitatea de a diviza
înregistrãrile dacã legislaþia sa permite terþilor de a face opoziþie la înregistrarea
unei mãrci înainte ca aceasta sã fie înregistratã.

Articolul  8
Comunicãri

(1) [Mijloace de transmitere ºi forma comunicãrilor] Orice parte contractantã
poate alege mijloacele de transmitere a comunicãrilor ºi dacã acceptã comunicãri
pe hârtie, comunicãri în formã electronicã sau orice altã formã de comunicare.

(2) [Limba comunicãrilor] 

a) Orice parte contractantã poate cere ca orice  comunicare sã fie într-o
limbã acceptatã de oficiu. În cazul în care oficiul acceptã mai multe limbi,
solicitantului, titularului, sau unei alte persoane interesate,  i se poate cere sã se
conformeze oricãrei alte condiþii referitoare la limbã, aplicabilã oficiului, cu condiþia
ca sã nu se poatã cere ca vreo indicaþie sau element al comunicãrii sã fie în mai
mult de o singurã limbã. 

b) Nici o parte contractantã nu poate cere ca o traducere a unei comunicãri
sã fie atestatã, recunoscutã pentru conformitate de un funcþionar public,
autentificatã, legalizatã sau certificatã într-un alt mod în afarã de cele prevãzute
în virtutea prezentului tratat. 

c) În cazul în care o parte contractantã nu cere ca o comunicare sã fie într-o
limbã acceptatã de oficiul sãu, oficiul  poate cere ca, într-un termen  rezonabil, sã
fie furnizatã o  traducere a acelei comunicãri de cãtre un translator sau un
mandatar, într-o limbã acceptatã de oficiu.

(3) [Semnãtura comunicãrilor pe hârtie]

a) Orice parte contractantã poate cere ca o comunicare pe hârtie sã fie
semnatã de solicitant, titular sau o altã persoanã interesatã.In cazul în care o
parte contractantã cere ca o comunicare pe hârtie sã fie semnatã, acea parte
contractantã  acceptã orice semnãturã conformã cu condiþiile prevãzute în
Regulamentul de aplicare. 

b) Nici o Parte contractantã nu poate cere ca o semnãturã sã fie atestatã,

recunoscutã pentru conformitate de un funcþionar public, autentificatã, legalizatã sau



11

certificatã într-un alt mod,  în afarã de excepþia  prevãzutã de legislaþia pãrþii

contractante pentru cazul în care semnãtura se referã la renunþarea  unei înregistrãri.

(4) [Comunicãri depuse în format electronic sau prin mijloace electronice de
transmitere] In cazul în care o parte contractantã autorizeazã depunerea
comunicãrilor în formã electronicã sau prin mijloace electronice de transmitere, ea
poate cere ca oricare astfel de comunicãri sã respecte condiþiile prescrise în
regulamentul de aplicare.

(5) [Prezentarea unei comunicãri] Orice parte contractantã acceptã
prezentarea unei comunicãri al cãrei conþinut corespunde cu tipul de formular
internaþional respectiv, prevãzut în Regulamentul de aplicare, dupã caz. 

(6) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere
îndeplinirea altor condiþii decât cele enunþate în prezentul  articol în ceea ce
priveºte alin. (1) la (5).

(7)  [Mijloace de comunicare cu mandatarul] Nicio prevedere a prezentului
Articol nu reglementeazã mijloacele de comunicarea între solicitant, titular sau o
altã persoanã interesatã  ºi mandatarul sãu.

Articolul  9
Clasificarea produselor sau serviciilor

(1) [Indicarea produselor sau serviciilor] Fiecare înregistrare ºi orice
publicare,  efectuatã de un oficiu, având ca obiect o cerere sau o înregistrare, ºi
care poartã indicaþia de produse sau servicii,  menþioneazã aceste produse sau
servicii prin numerele lor, grupate conform claselor Clasificãrii de la Nisa, fiecare
grupã de produse sau servicii fiind precedatã de numãrul clasei din aceastã
clasificare, cãreia îi aparþine, ºi fiind prezentatã în ordinea claselor respectivei
clasificãri.

(2) [Produse sau servicii din aceeaºi clasã sau din clase diferite] 

a) Produsele sau serviciile nu pot fi considerate ca similare pe motiv cã, într-
o înregistrare sau o publicare a oficiului, ele apar în aceeaºi clasã a Clasificãrii de
la Nisa.

b) Produsele sau serviciile nu pot fi considerate diferite pe motiv cã, într-o
înregistrare sau o publicare a oficiului, ele apar în clase diferite ale Clasificãrii de
la Nisa.
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Articolul  10

Schimbarea numelui sau adresei 

(1) [Schimbarea numelui sau adresei titularului] 

a) In cazul survenirii unei schimbãri care nu priveºte persoana titularului, ci
doar  numele sau adresa acestuia, fiecare parte contractantã acceptã ca cererea
de înscriere a schimbãrii de cãtre oficiu în registrul sãu de mãrci sã fie prezentatã
de titular într-o comunicare indicând numãrul de înregistrare în discuþie ºi
schimbarea ce trebuie înscrisã.

b) Orice parte contractantã poate solicita ca cererea sã indice:

(i) numele ºi adresa titularului;
(ii) dacã titularul are un mandatar, numele ºi adresa acestuia;
(iii) dacã titularul a fãcut alegerea domiciliului, domiciliul ales.

c) Orice parte contractantã poate solicita ca, pentru cerere, sã fie plãtitã o
taxã  la oficiu.

d) O singurã cerere este suficientã, chiar dacã schimbarea priveºte mai
multe înregistrãri, cu condiþia ca numerele tuturor înregistrãrilor în discuþie sã fie
indicate în cerere.

(2) [Schimbarea numelui sau adresei  solicitantului] Alin. (1) se aplicã
mutatis mutandis în cazul în care schimbarea priveºte una sau mai multe cereri
sau în acelaºi timp una sau mai multe cereri  ºi una sau mai multe înregistrãri; cu
toate acestea, în cazul în care o cerere nu are încã numãr sau atunci cînd
numãrul sãu nu este cunoscut de solicitant sau de mandatar, cererea de
schimbare  trebuie sã permitã identificarea acestei cereri într-un alt mod, conform
prescrierilor din regulamentul de aplicare.

(3) [Schimbarea numelui sau adresei mandatarului sau schimbarea
domiciliului ales]  Alin. (1) se aplicã mutatis mutandis oricãrei schimbãri de nume
sau adresã a mandatarului eventual ºi oricãrei schimbãri a eventualului domiciliu
ales.

(4) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere ca alte
condiþii decât cele care sunt enunþate la alin. (1) - (3) sã fie îndeplinite în ceea ce
priveºte cererea menþionatã în prezentul articol. Nu se poate cere în mod special
sã fie prezentat un certificat privind schimbarea.

(5) [Dovezi] Orice parte contractantã poate cere ca anumite dovezi sã fie
prezentate la oficiu, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de
veridicitatea  vreunei indicaþii care apare în cerere.
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Articolul  11
Schimbarea titularului  

(1) [Schimbarea titularului înregistrãrii] 

a) In cazul schimbãrii persoanei titularului,  fiecare parte contractantã
acceptã ca cererea de înscriere a schimbãrii de cãtre oficiu în registrul sãu de
mãrci sã fie prezentatã de titular ori de persoana care a devenit proprietar,
denumit în continuare noul proprietar,într-o comunicare indicând numãrul
înregistrãrii în discuþie ºi schimbarea ce trebuie înscrisã.

b) In cazul în care schimbarea titularului rezultã dintr-un contract, orice parte
contractantã poate solicita ca cererea sã indice acest lucru ºi sã fie însoþitã, la
alegerea  pãrþii solicitante, de unul din documentele urmãtoare:

(i) o copie de pe  contract; se va putea cere ca aceastã copie sã fie
autentificatã conform cu originalul de un funcþionar public sau de
orice altã autoritate publicã competentã;

(ii) un extras din contract,  stabilind schimbarea titularului; se va putea
cere ca acest extras sã fie autentificat conform cu originalul de un
funcþionar public sau de orice autoritate publicã competentã;

(iii) un certificat de cesiune neautentificat pentru conformitate,stabilit
conform prevederilor regulamentului de aãplicare, în ceea ce priveºte
forma ºi conþinutul, ºi semnat de titular ºi de noul proprietar;

(iv)  un document de cesiune neautentificat pentru conformitate, stabilit
conform prevederilor regulamentului de aplicare, în ceea ce priveºte
forma ºi conþinutul, ºi semnat de titular ºi de noul proprietar.

c) In cazul în care schimbarea titularului rezultã dintr-o fuziune, orice parte
contractantã poate solicita ca cererea sã indice acest lucru ºi ca ea sã fie însoþitã
de o copie de pe un document provenind de la autoritatea competentã ºi aducând
dovada acestei fuziuni, cum ar fi copia de pe un extras din Registrul comerþului,
ºi ca aceastã copie sã fie autentificatã conform cu originalul de autoritatea care
a stabilit documentul sau  de un funcþionar public ori de orice altã autoritate
publicã competentã.

d) In cazul în care are loc o schimbare cu privire la persoana unuia sau mai
multor cotitulari dar nu a tuturor, ºi atunci când aceastã schimbare rezultã dintr-un
contract sau dintr-o fuziune, orice parte contractantã poate cere ca fiecare
cotitular care rãmâne sã consimtã în mod expres la schimbare printr-un document
semnat de acesta.

e) In cazul în care schimbarea titularului nu rezultã dintr-un contract sau
dintr-o fuziune, ci dintr-un alt motiv, de exemplu prin efectul legii sau ca urmare
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a  unei decizii judecãtoreºti, orice parte contractantã poate solicita ca cererea sã
indice acest lucru ºi sã fie însoþitã de o copie de pe un document care aduce
dovada acestei schimbãri ºi ca aceastã copie sã fie autentificatã conform cu
originalul de cãtre autoritatea care a stabilit acest document sau de un funcþionar
public sau orice altã autoritate publicã  competentã.

f) orice Parte contractantã poate solicita ca cererea sã indice 

(i) numele si adresa titularului;
(ii) numele ºi adresa noului proprietar;
(iii) numele unui stat cãruia  noul proprietar îi este resortisant, dacã el

este resortisant al unui stat, numele unui stat în care noul proprietar
îºi are domiciliul, dacã este cazul, ºi numele unui stat în care noul
proprietar are o întreprindere industrialã sau comercialã efectivã ºi
serioasã, dupã caz;

(iv) în cazul în care noul proprietar este o persoanã juridicã, forma
juridicã a acestei persoane juridice cât ºi statul, ºi, dupã
caz,diviziunea teritorialã a acestui stat a cãrui legislaþie a servit drept
cadru la constituirea respectivei persoane juridice.

(v) în cazul în care titularul are un mandatar, numele si adresa acestuia;
(vi) dacã titularul a fãcut alegerea unui domiciliu, domiciliul

ales;
(vii) dacã noul proprietar are un mandatar, numele ºi adresa acestuia;
(viii) dacã noul proprietar este obligat sã facã alegerea unui domiciliu în

baza art. 4(2)b), domiciliul ales.

g) Orice parte contractantã poate solicita ca, pentru cerere, sã fie plãtitã o
taxã la oficiu.

h) O singurã cerere este suficientã chiar în cazul în care schimbarea
priveºte mai multe înregistrãri, cu condiþia ca titularul ºi noul proprietar sã fie
aceiaºi pentru fiecare înregistrare ºi ca numerele tuturor înregistrãrilor în discuþie
sã fie indicate în cerere.

i) În cazul în care schimbarea titularului nu priveºte totalitatea produselor
sau serviciilor enumerate în înregistrarea titularului ºi atunci când legea aplicabilã
permite înscrierea unei astfel de schimbãri, oficiul procedeazã la o  înregistrare
distinctã, care menþioneazã produsele sau serviciile la care face referire
schimbarea de titular.

(2) [Schimbarea titularului cererii]  Alin. (1) se aplicã mutatis mutandis în
cazul în care schimbarea titularului priveºte una sau mai multe cereri sau în
acelaºi timp una sau mai multe cereri ºi una sau mai multe înregistrãri; cu toate
acestea, în cazul în care o cerere nu  are încã numãr sau dacã numãrul sãu nu
este cunoscut de solicitant sau de mandatarul sãu, solicitarea trebuie sã permitã
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identificarea  acestei cereri într-un alt mod, conform prevederilor Regulamentului
de aplicare.

(3) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere sã fie
îndeplinite alte condiþii decît cele enunþate la alin. (1) ºi (2) ºi în art. 8 în ceea ce
priveºte cererea menþionatã în prezentul articol. Îndeosebi condiþiile urmãtoare nu
pot fi pretinse:

(i) sub rezerva alin. (1) c), remiterea unui certificat sau a unui extras, de
la Registrul  comerþului;

(ii) indicaþia cã noul proprietar exercitã o activitate industrialã sau
comercialã, cât ºi prezentarea dovezii corespunzãtoare;

(iii) indicaþia cã noul proprietar exercitã o activitate care corespunde
produselor sau serviciilor la care se referã schimbarea de titular, cât
ºi prezentarea dovezii corespunzãtoare;

(iv)  o indicaþie conform cãreia titularul  a cedat, în totalitate sau în parte,
noului proprietar, întreprinderea sa sau fondul de comerþ
corespunzãtor, cât ºi prezentarea dovezii corespunzãtoare;

(5) [Dovezi] Orice parte contractantã poate cere ca anumite dovezi sau, în
cazul în care alin. (1) c) sau e) se aplicã, unele dovezi suplimentare sã fie
furnizate oficiului atunci când oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea
vreunei indicaþii care apare în cerere sau în orice document menþionat în prezentul
articol.

Articolul  12
Rectificarea unei erori

(1) [Rectificarea unei erori referitoare la o  înregistrare] 

a) Fiecare parte contractantã acceptã ca cererea de rectificare a unei erori
care a fost fãcutã în cerere sau într-o altã solicitare comunicatã  oficiului, eroarea
care este reprodusã în registrul sãu de mãrci sau în orice publicaþie a oficiului, sã
fie prezentate  de titular într-o comunicare indicând numãrul înregistrãrii în
discuþie, eroarea de rectificat ºi rectificarea care trebuie fãcutã.

b) Orice parte contractantã poate solicita ca cererea sã indice:

(i) numele ºi adresa titularului;
(ii) dacã titularul are un mandatar, numele ºi adresa acestuia;
(iii) dacã titularul a fãcut alegerea domiciliului, domiciliul ales.

c)  Orice parte contractantã poate solicita  ca, pentru cerere, sã fie plãtitã
o taxã la oficiu.
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d) O singurã cerere este suficientã, chiar în cazul în care rectificarea se
referã la mai multe înregistrãri al cãror titular este una ºi aceeaºi persoanã, cu
condiþia ca eroarea ºi rectificarea cerutã sã fie aceleaºi pentru fiecare înregistrare
ºi ca numerele tuturor înregistrãrilor în discuþie sã fie indicate în cerere.

(2) [Rectificarea unei erori referitoare la o cerere]  Alin. 1) se aplicã mutatis
mutandis în cazul în care eroarea priveºte una sau mai multe cereri sau, în acelaºi
timp, una sau mai multe cereri ºi una sau mai multe înregistrãri; cu toate acestea,
în cazul în care o cerere nu are încã numãr sau dacã numãrul sãu nu este
cunoscut de solicitant sau de mandatarul sãu, solicitarea trebuie sã permitã
identificarea acestei cereri într-un alt mod, conform prevederilor regulamentului
de aplicare.

(3) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere sã fie
îndeplinite alte condiþii decât cele care sunt enunþate la alin.1) ºi 2) ºi în art.8, în
ceea ce priveºte cererea menþionatã în prezentul articol.

(4) [Dovezi] Orice parte contractantã poate cere ca anumite dovezi sã fie
prezentate la oficiu, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just asupra
faptului cã eroarea semnalatã este în mod efectiv o eroare.

(5) [Erori comise de oficiu] Oficiul unei pãrþi contractante îºi rectificã, ex
officio sau la cerere, propriile erori, fãrã a pretinde  taxe.

(6) [Erori nerectificabile] Nici o parte contractantã nu este obligatã sã aplice
alin. (1), (2) ºi (5) la erorile care nu pot fi rectificate în baza legislaþiei sale.

Articolul  13
Durata ºi reînnoirea înregistrãrii  

(1) [Indicaþii sau elemente care apar în cererea de reînnoire sau care o
însoþesc: taxa] 

a) Orice parte contractantã poate cere ca reînnoirea unei înregistrãri sã fie
supusã depunerii unei cereri ºi ca aceastã cerere sã conþinã toate sau o parte din
indicaþiile urmãtoare:

(i)  indicaþia cã o reînnoire este cerutã;
(ii) numele ºi adresa titularului;
(iii) numãrul înregistrãrii în discuþie;
(iv) la alegerea pãrþii contractante, data depunerii cererii din care a

provenit înregistrarea în discuþie sau data înregistrãrii în discuþie;
(v) dacã titularul are un mandatar, numele ºi adresa acestuia;
(vi) în cazul în care titularul a fãcut alegerea domiciliului, domiciliul ales;
(vii)  în cazul în care partea contractantã permite ca reînnoirea unei
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înregistrãri sã fie efectuatã numai pentru anumite produse sau
servicii înscrise în registrul mãrcilor ºi când o astfel de reînnoire este
cerutã, numele produselor sau serviciilor înscrise în registru, pentru
care reînnoirea este cerutã, sau numele produselor sau ale serviciilor
înscrise în registru, pentru care reînnoirea nu este cerutã, grupate
conform claselor Clasificãrii de la Nisa, fiecare grupã de produse sau
servicii fiind precedatã de numãrul clasei din respectiva clasificare
cãreia îi aparþine ºi fiind prezentatã în ordinea claselor din respectiva
clasificare; 

(viii) în cazul în care partea contractantã permite ca cererea de reînnoire
sã fie depusã de o altã persoanã decât titularul sau mandatarul sãu
ºi când cererea este depusã de o astfel de persoanã, numele ºi
adresa acestei persoane;

b) Orice parte contractantã poate pretinde ca pentru cererea de reînnoire
sã fie plãtitã oficiului o taxã. De îndatã ce taxa a fost plãtitã pentru perioada
corespunzãtoare duratei iniþiale înregistrãrii sau pentru perioada pentru care
aceasta a fost reînnoitã, nu se poate cere nici o altã platã pentru menþinerea în
vigoare a înregistrãrii pe perioada în discuþie. Taxele legate de remiterea unei
declaraþii sau de prezentarea unei dovezi referitoare la folosire nu sunt
considerate, în scopul prezentului alineat lit. b), plãþi cerute pentru menþinerea în
vigoare a unei înregistrãri ºi prezentul alineat lit. b) nu are incidenþã asupra
acestor taxe.

c) Orice parte contractantã poate pretinde ca cererea de reînnoire sã fie
prezentatã ºi ca taxa corespunzãtoare, menþionatã la lit. b), sã fie plãtitã oficiului,
în perioada fixatã de legislaþia sa, sub rezerva perioadelor minime prevãzute în
regulamentul de aplicare.

(2) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere sã fie
îndeplinite alte condiþii decât cele care sunt enunþate la alin. (1) ºi în art. 8, în ceea
ce priveºte o cerere de reînnoire. Îndeosebi, elementele urmãtoare nu pot fi
pretinse:

(i) o reproducere sau alt mijloc care sã permitã identificarea mãrcii;
(ii) prezentarea unei dovezi care stabileºte cã marca a fost înregistratã

sau cã înregistrarea sa a fost reînnoitã în orice alt  registru al
mãrcilor; 

(iii) remiterea unei declaraþii sau prezentarea unei dovezi referitoare la
folosirea mãrcii.

(3) [Dovezi] Orice parte contractantã poate pretinde ca, în cursul examinãrii
cererii de reînnoire, anumite dovezi sã fie prezentate la oficiu, în cazul în care
oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea unei indicaþii sau a unui element
oarecare care figureazã în cererea de reînnoire.
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(4) [Interdicþia de a efectua o examinare de fond] Oficiul nici unei pãrþi
contractante nu poate, în vederea reînnoirii, sã efectueze o examinare de fond a
înregistrãrii.

(5) [Durata] Durata iniþialã a înregistrãrii ºi durata fiecãrei reînnoiri sunt de
zece ani.

Articolul  14
Mãsuri de amânare în cazul nerespectãrii termenelor

(1) [Mãsuri de amânare înaintea expirãrii unui termen] O parte contractantã
poate prevedea prelungirea unui termen pentru efectuarea unei proceduri în faþa
oficiului în privinþa unei cereri sau a unei înregistrãri, dacã o cerere în acest sens
este depusã la oficiu înaintea expirãrii termenului.

(2) [Mãsuri de amânare dupã expirarea unui termen] În cazul în care un
solicitant, un titular sau altã persoanã interesatã nu a respectat un termen
(“termenul în discuþie”) pentru efectuarea unei proceduri în faþa oficiului unei pãrþi
contractante în privinþa unei cereri sau a unei înregistrãri, partea contractantã
prevede una sau mai multe dintre mãsurile de amânare urmãtoare, conform
condiþiilor prevãzute în regulamentul de aplicare, dacã o cerere în acest sens se
depune la Oficiu:

(i)  prelungirea termenului în discuþie pentru perioada prevãzutã în
regulamentul de aplicare;

(ii) continuarea procedurii în ceea ce priveºte  cererea sau
înregistrarea;

(iii) repunerea în drepturi a solicitantului, a titularului sau a altei persoane
interesate, în ceea ce priveºte cererea sau înregistrarea, dacã oficiul
constatã cã nerespectarea termenului în discuþie a avut loc  cu toate
cã au fost întreprinse toate diligenþele impuse de situaþie sau, la
alegerea pãrþii contractante, cã nerespectarea nu a fost intenþionatã.

(3) [Excepþii] Nici unei pãrþi  contractante nu i se cere sã prevadã vreuna
dintre mãsurile de amânare enunþate la alin. (2) în ceea ce priveºte excepþiile
prevãzute în regulamentul de aplicare.

(4) [Taxe] Orice parte contractantã poate cere plata unei taxe în ceea ce
priveºte oricare dintre mãsurile de amânare enunþate la alin. (1) ºi (2).

(5) [Interdicþia altor condiþii] Nici o parte contractantã nu poate cere sã fie
îndeplinite alte condiþii decât cele care sunt enunþateîn prezentul articol ºi în art.
8, în ceea ce priveºte oricare dintre mãsurile de amânare enunþate la alin.(2).
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Articolul  15
Obligaþia de a se conforma Convenþiei de la Paris

Orice parte contractantã se conformeazã dispoziþiilor Convenþiei de la Paris,
care privesc mãrcile.

Articolul  16
Mãrci de serviciu

Orice parte contractantã înregistreazã mãrcile de serviciu ºi aplicã acestor
mãrci dispoziþiile Convenþiei de la Paris, care privesc mãrcile de produse.

Articolul  17
Solicitarea de înregistrare a unei licenþe

(1) [Condiþii privind solicitarea de înregistrare] În cazul în care legislaþia unei
pãrþi contractante prevede înregistrarea licenþelor la oficiul sãu, acea parte
contractantã poate cere ca solicitarea de înscriere:

(i) sã fie depusã  conform condiþiilor prevãzute în regulamentul de
aplicare, ºi

(ii) sã fie însoþitã de documentele  justificative  prevãzute în
regulamentul de aplicare.

(2) [Taxã] Orice parte contractantã poate cere plata unei taxe oficiului în
ceea ce priveºte înregistrarea unei licenþe. 

(3) [O singurã solicitare referitoare la mai multe înregistrãri] O singurã
solicitare este suficientã chiar ºi în cazul în care licenþa se referã la mai multe
înregistrãri, cu condiþia ca numerele de înregistrare ale înregistrãrilor în discuþie
sã fie indicate în solicitare, titularul ºi  licenþiatul sã fie aceiaºi pentru toate
înregistrãrile ºi solicitarea sã indice ºi sfera de întindere a licenþei conform
regulamentului de aplicare, în ceea ce priveºte toate înregistrãrile. 

(4) [Interdicþia altor condiþii] 

a) Nici o parte contractantã nu poate cere sã fie îndeplinite alte condiþii
decât cele care sunt enunþate la alin. (1) la (3) ºi în art. 8, în ceea ce priveºte
înregistrarea unei licenþe la oficiul sãu. Îndeosebi, elementele urmãtoare nu pot
fi pretinse:

(i) furnizarea certificatului de înregistrare a mãrcii care face obiectul
licenþei;

(ii) furnizarea contractului de licenþã sau o traducere a acestuia;
(iii)  indicarea condiþiilor  financiare ale contractului de licenþã.
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b)  Lit. a) nu prejudiciazã nici una dintre obligaþiile existente în virtutea
legislaþiei unei pãrþi contractante privind dezvãluirea informaþiilor în alte  scopuri
decât  înregistrarea licenþei în registrul mãrcilor. 

(5) Orice parte contractantã poate pretinde ca  anumite dovezi sã fie
prezentate la oficiu, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de
veridicitatea unei indicaþii care figureazã în solicitare sau în oricare dintre
documentele enunþate în regulamentul de aplicare.

(6) [Solicitãri referitoare la cereri]  Alin. (1) la (5) se aplicã, mutatis
mutandis,  solicitãrilor de înregistrare a unei licenþe pentru o cerere, în cazul în
care legislaþia unei pãrþi contractante prevede o astfel de înregistrare.

Articolul  18
Solicitarea de amendare sau de anulare a înregistrãrii unei licenþe

(1) [Condiþii privind solicitarea] În cazul în care legislaþia unei pãrþi
contractante prevede înregistrarea unei licenþe la oficiul sãu, acea parte
contractantã poate cere ca solicitarea de amendare sau anularea a înregistrãrii
unei licenþe:

(i) sã fie depusã  conform condiþiilor prevãzute în regulamentul de
aplicare, ºi

(ii) sã fie însoþitã de documentele justificative prevãzute în regulamentul
de aplicare.

(2) [Alte condiþii] Art. 17 (2) la (6) se aplicã, mutatis mutandis, solicitãrilor de
amendare sau anulare a înregistrãrii unei licenþe:

Articolul  19
Efectele neînregistrãrii unei licenþe

(1) [Validitatea înregistrãrii ºi protecþiei mãrcii] Neînregistrarea unei licenþe
la oficiu sau la orice altã autoritate a pãrþii contractante nu afecteazã validitatea
înregistrãrii mãrcii care face obiectul licenþei sau protecþia acelei mãrci.

(2) [Anumite drepturi ale licenþiatului] O parte contractantã nu poate cere
înregistrarea unei licenþe ca o condiþie pentru oricare drept pe care licenþiatul îl
deþine, în virtutea legislaþiei acelei pãrþi contractante, de a interveni într-o acþiune
în contrafacere  iniþiatã de titular, sau de a obþine, în cadrul acelei acþiuni, daune-
interese ca urmare a contrafacerii mãrcii care face obiectul licenþei. 

(3) [Utilizarea mãrcii în cazul în care nu se înregistreazã licenþa] O parte
contractantã nu poate cere înregistrarea unei licenþe ca o condiþie pentru ca
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utilizarea unei mãrci de cãtre un licenþiat sã fie luatã în  considerare ca utilizare
de cãtre titularîn procedurile referitoare la dobândirea, menþinerea în vigoare ºi
asigurarea respectãrii mãrcilor.

Articolul  20
Indicaþiile privind licenþa

Dacã legislaþia unei pãrþi contractante cere o indicaþie cã marca este utilizatã sub
licenþã, ne-respectarea totalã sau parþialã a acestei cerinþe nu  afecteazã  validitatea
înregistrãrii mãrcii care este obiectul licenþei, nici protecþia mãrcii respective, ºi nu
afecteazã aplicarea art. 19 (3).

Articolul  21
Observaþii în cazul în care se ia în considerare un refuz

O cerere depusã în baza articolului 3 sau o solicitare depusã în baza

articolelor 7), 10) - 14), 17 ºi 18 nu poate sã dea naºtere, în totalitate sau în parte,
la un refuz din partea unui oficiu, fãrã sã i se fi dat solicitantului, dupã caz,
posibilitatea de a prezenta într-un termen potrivit observaþiile asupra refuzului luat
în considerare. În baza articolului 14,  nici un Oficiu  nu va fi obligat sã dea
posibilitatea de a prezenta observaþii în cazul în care persoana care solicitã
amânarea a avut deja posibilitatea sã prezinte o observaþie la faptele pe care
urmeazã sã se bazeazã decizia. 

Articolul  22
Regulament de aplicare

(1) [Conþinutul] a) Regulamentul de aplicare anexat la prezentul tratat
cuprinde reguli referitoare la:

(i) probleme care, în termenii prezentului tratat, trebuie sã facã obiectul
prevederilor regulamentului de aplicare;

(ii) orice detalii utile pentru aplicarea dispoziþiilor prezentului tratat;
(iii) orice condiþii, probleme sau proceduri de ordin administrativ.

b) Regulamentul de aplicare conþine de asemenea  formulare  internaþionale
tip.

(2) [Amendarea regulamentului de aplicare] Sub rezerva alin. 3), orice
amendament al regulamentului de aplicare necesitã trei sferturi  din numãrul de
voturi.

(3) [Necesitatea unanimitãþii] 

a) Regulamentul de aplicare poate specifica prevederi ale regulamentului
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de aplicare care pot fi amendate numai în urma unanimitãþii voturilor.

b) Orice amendament la regulamentul de aplicare care adaugã sau eliminã
prevederi celor deja existente în regulament conform lit. (a), necesitã unanimitate.

c) Pentru a determina dacã s-a obþinut unanimitatea, se iau în considerare
doar voturile pentru sau împotrivã. Abþinerile nu sunt considerate voturi.

(4) [Divergenþa între tratatul ºi regulamentul de aplicare] In caz de
divergenþã, dispoziþiile prezentului tratat prevaleazã asupra celor din regulamentul
de aplicare.

Articolul  23
Adunarea

(1) [Componenþã]

a) Pãrþile contractante au o Adunare.

b) Fiecare parte contractantã este  reprezentatã în Adunare de cãtre un
delegat, care poate fi asistat de supleanþi, consilieri sau experþi. Fiecare delegat
poate reprezenta numai o parte contractantã.

(2) [Îndatoriri]  Adunarea

(i) se ocupã de problemele privitoare la dezvoltarea prezentului tratat;
(ii) amendeaza regulamentul de aplicare, inclusiv formularele

internaþionale tip;
(iii) determinã condiþiile pentru data de aplicare a fiecãrui amendament

la care se face referire la punctul (ii);
(iv) se achitã de oricare alte îndatoriri, în conformitate cu prevederile

prezentului tratat.

(3) [Cvorum]

a) Jumãtate din membrii Adunãrii, care reprezintã state, constituie cvorum.

b) Cu toate acestea, dacã în orice sesiune numãrul de membri ai Adunãrii
care sunt state ºi care sunt reprezentaþi, este mai mic de jumãtate dar cel puþin
egal cu o treime din Membrii Adunãrii care sunt state, Adunarea poate lua decizii,
insã, cu excepþia deciziilor procedurale, asemenea decizii  devin executorii doar
daca sunt indeplinite condiþiile urmãtoare. Biroul Internaþional  comunicã
respectivele decizii membrilor Adunãrii care sunt state ºi care nu au fost
reprezentaþi ºi îi  invitã sã îºi exprime în scris votul sau abþinerea într-o perioadã



23

de 3 luni de la data comunicãrii. Dacã la expirarea acestei perioade numãrul de
membri care ºi-au exprimat astfel votul sau abþinerea ajunge la numãrul de
membri de care era nevoie pentru obþinerea cvorumului în acea sesiunea, acele

decizii devin executorii, cu condiþia ca în acelaºi timp sã fie obþinutã majoritatea
cerutã. 

(4) [Luare de decizii în cadrul Adunãrii]

a) Adunarea  încearcã sã ajungã la un consens în procesul de luare a
deciziilor. 

b) Când nu se poate ajunge la un consens cu privire la o decizie, problema
se  rezolvã prin vot. În acest caz,

(i) fiecare parte contractantã care este un stat are un singur vot ºi
voteazã numai in numele sãu; ºi

(ii) fiecare parte contractantã reprezentând o organizaþie
interguvernamentalã poate participa la vot, în locul statelor sale
membre, cu un numãr de voturi egal cu cel al statelor membre care
sunt parte la  prezentul tratat. O asemenea organizaþie nu poate
participa la vot dacã vreunul din membrii sãi îºi exercitã dreptul de
vot ºi vice-versa. În plus, nici o asemenea organizaþie
interguvernamentalã nu  participã la vot dacã oricare din statele sale
membre la prezentul tratat este stat  membru ºi al altei organizaþii
interguvernamentale care participã la vot.

(5) [Majoritãþi]

a) Sub rezerva art. 22(2) ºi (3), deciziile Adunãrii  necesitã douã treimi din
numãrul de voturi.

b) Pentru a determina dacã s-a obþinut majoritatea, se iau în considerare
doar voturile propriu-zise.  Abþinerile nu sunt considerate voturi.

(6) [Sesiuni]  Adunarea se  întruneºte în urma convocãrii de cãtre directorul
general ºi, în absenþa unor circumstanþe excepþionale, în aceeaºi perioadã ºi în
acelaºi loc cu Adunarea generalã a Organizaþiei.

(7) [Reguli de procedurã]  Adunarea îºi stabileºte propriile reguli de
procedurã, inclusiv regulile pentru convocarea sesiunilor extraordinare.
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Articolul 24 
Biroul internaþional

(1) [Atribuþii administrative]

a) Biroul internaþional  indeplineºte  atribuþiile administrative cu privire la
prezentul tratat.

b) Îndeosebi, Biroul internaþional  pregãteºte întâlnirile ºi  sprijinã
secretariatul Adunãrii ºi al altor asemenea comitete de experþi ºi grupe de lucru în
modul stabilit de Adunare.

(2)  [Alte întâlniri înafara de sesiunile Adunãrii]  Directorul general  convoacã
orice alt comitet sau grupa de lucru înfiinþat de Adunare.

(3) [Rolul Biroului internaþional în cadrul Adunãrii ºi altor întâlniri]

a) Directorul general ºi persoanele desemnate de directorul general
participã, farã drept de vot, la toate întâlnirile Adunãrii, comitetele ºi grupele de
lucru înfiinþate de Adunare.

b)Directorul general sau o persoanã desemnatã de cãtre directorul general
va fi ex officio secretar al Adunãrii ºi a comitetelor ºi grupelor de lucru la care se
referã lit. (a).

(4) [Conferinþe]

a) Biroul  internaþional, în conformitate cu instrucþiunile Adunãrii,  face
pregãtirile pentru orice conferinþe de revizuire. 

b) Biroul internaþional se poate consulta cu statele membre ale Organizaþiei,
organizaþii interguvernamentale ºi internaþionale ºi organizaþii naþionale  non-
guvernamentale  pentru efectuarea pregãtirilor.

c) Directorul  general ºi persoane desemnate de directorul general iau parte,
fãrã a avea drept de vot, la discuþiile conferinþelor de revizuire.

(5) [Alte îndatoriri] Biroul internaþional îndeplineºte orice alte indatoriri care
i se atribuie în cadrul prezentului tratat.
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Articolul  25
Revizuiri ºi amendamente

(1) Prezentul tratat nu poate fi revizuit sau amendat decât de o conferinþã
diplomaticã. Convocarea oricãrei conferinþe diplomatice este decisã de Adunare.

Articolul  26

Condiþii ºi modalitãþi pentru a deveni parte la tratat  

(1) [Condiþii de îndeplinit] Entitãþile de mai jos pot semna ºi, sub rezerva alin.
(2) ºi( 3) ºi a art. 28.(1) ºi (3), pot deveni pãrþi la prezentul tratat:

(i) orice stat membru al Organizaþiei pentru care pot fi înregistrate mãrci
la propriul sãu oficiu;

(ii) orice organizaþie interguvernamentalã care administreazã un oficiu la
care pot fi înregistrate mãrci cu efect pe teritoriul pe care se aplicã
tratatul constitutiv al organizaþiei interguvernamentale, în toate statele
sale membre sau în acelea ale statelor sale membre care sunt
desemnate în acest scop  în cererea corespunzãtoare, sub rezerva
ca toate statele membre ale organizaþiei interguvernamentale sã fie
membre ale Organizaþiei;

(iii) orice stat membru al Organizaþiei, pentru care pot fi înregistrate mãrci
numai prin intermediul oficiului unui alt stat specificat, care este
membru al Organizaþiei;

(iv) orice stat membru al Organizaþiei, pentru care pot fi înregistrate mãrci
numai prin intermediul oficiului administrat de o organizaþie
interguvernamentalã la care acest stat este membru;

(v) orice stat membru al Organizaþiei, pentru care pot fi înregistrate mãrci
numai prin intermediul unui oficiu comun unui grup de state membre
ale Organizaþiei.

(2) [Ratificarea sau aderarea] Orice entitate menþionatã la alin. 1) poate
depune: 

(i) un instrument de ratificare, dacã ea a semnat prezentul tratat;
(ii) un instrument de aderare, dacã ea nu a semnat prezentul tratat.

(3) [Data la care depunerea produce efect] Data la care depunerea unui
instrument de ratificare sau aderare produce efect este,

(i) dacã este vorba de un stat menþionat la alin. 1) (i), data la care
instrumentul acestui stat este depus;

(ii) dacã este vorba de o organizaþie interguvernamentalã, data la  care
instrumentul acestei organizaþii interguvernamentale este depus;

(iii) dacã este vorba de un stat menþionat la alin.1) (iii), data la care
urmãtoarea condiþie este îndeplinitã: instrumentul acestui stat a fost
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depus ºi instrumentul celuilalt stat specificat a fost depus;
(iv) dacã este vorba de un stat menþionat la alin. 1) (iv), data care se ia

în considerare în baza punctului ( ii) de mai sus;
(v) dacã este vorba de un stat membru la un grup de state menþionat la

alin. 1) ( v), data la care instrumentele tuturor statelor membre din
grup au fost depuse.

Articolul  27
Aplicarea TLT 1994 ºi a prezentului tratat

(1) [Relaþiile dintre pãrþile contractante atât la prezentul tratat, cât ºi la TLT
1994] Numai prezentul tratat se  aplicã  în relaþiile mutuale  între pãrþile
contractante atât ale acestui tratat  cât ºi ale TLT 1994.

(2) [Relaþiile dintre pãrþile contractante la prezentul tratat, ºi pãrþile

contractante la TLT 1994 care nu sunt parte la prezentul tratat] Orice parte
contractantã atât la prezentul tratat cât ºi la TLT 1994 continuã sã aplice TLT 1994
în relaþiile sale cu pãrþile contractante la TLT1994, care nu sunt parte la prezentul
tratat.

Articolul  28 
Data la care ratificãrile ºi aderãrile produc efect

(1) [Instrumente de luat în considerare] În scopul prezentului articol, numai
instrumentele de ratificare sau de aderare, care sunt depuse de entitãþile
menþionate la art. 26 (1) ºi care au o datã de producere a efectelor conform art. 26
(3) sunt luate în considerare.

(2) [Intrarea în vigoare a tratatului] Prezentul  tratat intrã în vigoare la 3 luni

dupã ce zece state sau organizaþii interguvernamentale la care face referire Art.26
(1)(ii) ºi-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare.

(3) [Intrarea în vigoare a ratificãrilor ºi aderãrilor ulterioare intrãrii în vigoare
a  tratatului] Orice entitate, alta decât cele care sunt menþionate la alin. (2), devine
angajatã prin prezentul tratat la 3 luni de la data la care ºi-a depus instrumentul de
ratificare sau aderare.

Articolul  29
Rezerve 

(1) [Tipuri speciale de mãrci] Orice stat sau organizaþie interguvernamentalã
poate declara prin intermediul unei rezerve cã, în pofida art. 2.1) a) ºi 2) a),

dispoziþiile art.  3 (1), 5, 7, 8 (5), 11 ºi 13 nu se aplicã mãrcilor asociate, mãrcilor
defensive sau mãrcilor derivate. Aceastã rezervã trebuie sã precizeze la care
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dintre aceste dispoziþii se referã.

(2) [Înregistrare pentru mai multe clase] Orice stat sau organizaþie
interguvernamentala a cãrui legislaþie prevede, la data adoptãrii prezentului tratat,
înegistrarea  pentru  mai multe clase de produse ºi înegistrarea pentru mai multe
clase  de servicii, poate  declara prin intermediul unei rezerve, atunci când aderã
la tratat, cã prevederile art. 6 nu se aplicã.

(3) [Examinarea de fond cu ocazia reînnoirii ] Orice stat sau organizaþie
interguvernamentalã  poate declara prin intermediul unei rezerve cã, în pofida
art. 13 (4), cu ocazia primei reînnoiri a unei înregistrãri care acoperã servicii,
Oficiul poate efectua o examinare de fond a unei astfel de înregistrãri, cu condiþia
ca examinarea sã serveascã numai  la  eliminarea înregistrãrilor multiple rezultate
din cereri depuse în cursul unei perioade de ºase luni dupã intrarea în vigoare a
legislaþei statului sau organizaþiei respective care au instituit,înainte de intrarea în
vigoare a prezentului tratat, posibilitatea de a înregistra  mãrcile de serviciu. 

(4) [Anumite drepturi ale titularului de licenþã] Orice stat sau organizaþie
interguvernamentalã  poate declara prin intermediul unei rezerve cã, în pofida art.
19 (2), cere înregistrarea unei licenþe ca pe o condiþie pentru orice drept pe care
licenþiatul  îl deþine, în virtutea legislaþiei acelui stat sau acelei organizaþii
interguvernamentale, de a interveni într-o acþiune în contrafacere iniþiatã de titular,
sau de a obþine, în cadrul acelei acþiuni, daune-interese ca  urmare a contrafacerii
mãrcii care face obiectul licenþei.  

(5) [Modalitãþi] Orice rezervã fãcutã în baza alin.1), 2), 3) sau 4) trebuie sã
figureze într-o declaraþie care însoþeºte instrumentul de ratificare al prezentului
tratat sau de aderare la acesta,  depus de statul sau organizaþia
interguvernamentalã regionalã care formuleazã aceastã rezervã.

(6) [Retragerea] Orice rezevã fãcutã în baza alin.1), 2), 3) sau 4) poate fi
retrasã în orice moment.

(7) [Interdicþia altor rezerve] Nici o altã rezervã decât cea care este

autorizatã în baza alin. 1), 2), 3) sau 4)  nu poate fi formulatã în privinþa prezentului
tratat.

Articolul  30

Denunþarea tratatului 

(1) [Notificarea] Orice parte contractantã poate denunþa prezentul  tratat
printr-o notificare adresatã directorului general.

(2) [Producerea de efecte] Denunþarea produce efect la un an dela data la
care directorul general a primit notificarea. La momentul împlinirii acestui termen
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de un an, denunþarea nu afecteazã aplicarea  prezentului  tratat cererilor care sunt
în curs sau mãrcilor  înregistrate, în privinþa pãrþii contractante care îl denunþã;
totuºi partea contractantã care denunþã  tratatul poate, la expirarea acestui termen
de un an, sã înceteze aplicarea prezentului tratat asupra oricãrei înregistrãri,
începând de la data la care respectiva înregistrare trebuie sa fie reînnoitã.
 

Articolul  31
Limbile oficiale ale tratatului, semnãtura

(1) [Texte originale; texte oficiale] a) Prezentul tratat este semnat într-un
singur exemplar original în limbile englezã, arabã, chinezã, francezã, spaniolã ºi
rusã, toate  aceste texte având aceeaºi valoare.

b) Un text oficial într-o limbã care nu este menþionatã la lit.  a), care este o
limbã oficialã a acestei pãrþi contractante, este stabilit de directorul general, dupã
consultarea respectivei pãrþi contractante ºi a oricãrei alte pãrþi contractante
interesate.

(2) [Termenul pentru semnare] Prezentul tratat rãmâne deschis pentru semnare
la sediul Organizaþiei pe o perioadã  de un an dupã adoptarea sa.

Articolul  32
Depozitarul

Directorul general este depozitarul prezentului tratat.
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