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 Preciz#ri prealabile 
 
 Prezentul studiu este necesar deoarece exist! divergen"e cu privire la problema dac! 
Comisia de contesta"ii din cadrul OSIM este competent! ca, în procedura de solu"ionare a 
contesta"iior, s! fac! aplicarea normelor de procedur! generale prev!zute de Codul de 
procedur! civil!, inclusiv cele privind incidentele procedurale, #i s! constate perimarea 
solu"ion!rii c!ii de atac a contesta"iei, dac! aceasta a fost l!sat! în nelucrare din motive 
imputabile p!r"ii interesate pe durata unui termen legal stabilit, de 6 luni2 potrivit noului Cod 
de procedur! civil! (denumit în continuare NCPC). 
 Studiul de fa"! î#i propune s! analizeze aspecte esen"iale privind reglementarea 
procedurii contesta"iei conform normelor de procedur! în vigoare #i s! propun! un r!spuns 
bazat strict pe con"inutul dispozi"iilor legale relevante, pe care le red!m în întregime #i pe 
opiniile doctrinare ale unor reputa"i profesori de drept procesual civil, autorit!"i incontestabile 
în materie. 
 
 
 1. Cadrul normativ aplicabil procedurii de competen!a Comisiei de contesta!ii 
 
 1.1. Normele de procedur# speciale privind solu!ionarea contesta!iilor sunt 
prev!zute în dispozi"ii normative cuprinse în Capitolul  XIV din Legea nr. 84/1998 (denumit! 
în continuare ‘‘Legea’’), precum #i în Capitolul XI din Regulamentul de aplicare a Legii 
(denumit în continuare ‘‘Regulamentul’’). 
 
 Sunt relevante urm!toarele dispozi"ii ale Legii nr. 84/1998: 
 Art. 86. - (1) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a m!rcilor, precum "i 
cererile de înregistrare privind indica#iile geografice pot fi contestate la acest oficiu de orice 
persoan! interesat!, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, dup! caz, de la publicarea 
înregistr!rii m!rcii ori a indica#iei geografice, cu plata taxei legale. 
 (2) Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau licen#ei în Registrul m!rcilor pot fi 
contestate la acest oficiu de persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la comunicare 
sau, dup! caz, de la publicarea acestora. 
 (3) Contesta#iile formulate conform prevederilor alin. (1) "i (2) se solu#ioneaz! de o 
comisie de contesta#ii din cadrul OSIM. 
 Art. 87. - Dac! înregistrarea unei m!rci, reînnoirea înregistr!rii sau înscrierea unei 
modific!ri în Registrul m!rcilor a fost efectuat! în mod evident din eroare material!, OSIM 
poate, în termen de maximum dou! luni, cu începere de la data înregistr!rii sau de la data 
înscrierii, dup! caz, s! revoce motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modific!rii 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 E-mail: sonia.florea@avfloreagheorghe.ro 
2 Codul de procedur! civil! 1865 prevedea, la art. 248: (1) Orice cerere de chemare în judecat!, 
contesta$ie, apel, recurs, revizuire %i orice alt! cerere de reformare sau de revocare se perim! de drept, 
chiar împotriva incapabililor dac! a r!mas în nelucrare din vina p!r$ii timp de un an. Partea nu se 
socote%te în vin!, când actul de procedur! urma s! fie îndeplinit din oficiu. (2) Termenul perim!rii nu 
curge cât timp, f!r! vina p!r$ii, cererea n-a ajuns înc! la instan$a competent! s! o judece sau nu se 
poate fixa termen de judecat!. 
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efectuate; revocarea se public! în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial!. 
 
 Art. 88. - (1) Hot!rârea comisiei de contesta#ii, motivat!, se comunic! p!r#ilor în 
termen de 30 de zile de la pronun#are "i poate fi atacat! cu contesta#ie la Tribunalul 
Bucure"ti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hot!rârea Tribunalului Bucure"ti este 
supus! numai apelului la Curtea de Apel Bucure"ti. 
 
#i dispozi"iile cuprinse în Regulamentului de aplicare a acesteia: 
 
 ARTICOLUL 48. Comisia de contesta#ii - În cadrul OSIM func#ioneaz! Comisia de 
contesta#ii privind m!rcile "i indica#iile geografice, denumit! în continuare Comisia. 
 
 ARTICOLUL 49. Componen#a "i competen#a Comisiei - (1) Comisia este format! din: 
   a) pre"edinte, directorul general al OSIM sau prin delegare de competen#! directorul 
Direc#iei apeluri/strategie; în lipsa acestora sau în situa#ii de incompatibilitate pre"edin#ia va 
fi asigurat! de directorul general adjunct sau directorul Direc#iei juridice; 
   b) 2 membri, dintre care cel pu#in unul este consilier juridic; unul dintre membri este 
raportorul cazului. 
   (2) Secretariatul Comisiei este asigurat de un referent din cadrul Direc#iei 
apeluri/strategie. 
   (3) Directorul general al OSIM va aproba componen#a nominal! a Comisiei "i termenele 
pentru solu#ionarea contesta#iilor. 
   (4) Comisia de contesta#ii va fi competent! s! solu#ioneze contesta#iile formulate împotriva 
deciziilor OSIM, prev!zute la art. 86 alin. (1) "i (2) din lege. 
 
  ARTICOLUL 50. Procedura de solu#ionare a contesta#iilor - (1) Contesta#iile se fac în 
scris "i se depun la Registratura general! a OSIM, prin po"t! sau pe cale electronic!, în 
termen de 30 de zile de la comunicarea sau, dup! caz, de la publicarea în BOPI a deciziilor 
OSIM. 
   (2) Contesta#ia se redacteaz! în limba român! "i va con#ine urm!toarele elemente: 
   a) numele, prenumele "i domiciliul, re"edin#a persoanei fizice sau, dup! caz, denumirea "i 
sediul persoanei juridice care a formulat contesta#ia; 
   b) obiectul contesta#iei; 
   c) motivele pe care se întemeiaz! contesta#ia; 
   d) semn!tura persoanei care a formulat contesta#ia. 
   (3) Contesta#ia va fi înso#it! de dovezi, sub form! de înscrisuri, în sus#inerea acesteia, de 
dovada achit!rii taxei prev!zute de lege pentru examinarea unei contesta#ii "i, dac! este 
cazul, de procur!. 
   (4) Contesta#ia "i dovezile se vor depune în atâtea copii câte p!r#i sunt. Copiile vor fi 
certificate conform cu originalul de partea care le depune. Dac! înscrisurile sunt redactate 
într-o limb! str!in!, se vor depune traduceri ale acestora în limba român!, certificate de 
partea care le depune. 
   (5) Procedura se desf!"oar! cu citarea p!r#ilor. 
   (6) Intimatul va putea depune r!spuns la contesta#ie cu cel pu#in 5 zile înainte de termenul 
fixat pentru solu#ionarea contesta#iei. 
   (7) Contesta#ia poate fi depus! "i sus#inut! în fa#a Comisiei direct sau printr-un 
reprezentant. 
   (8) În fa#a Comisiei p!r#ile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un consilier 
în proprietate industrial! autorizat ori de un avocat. Persoanele juridice se pot prezenta în 
fa#a Comisiei prin reprezentant legal sau prin consilier juridic, cu delega#ie. 
 
  ARTICOLUL 51. Preg!tirea "edin#ei de contesta#ii - (1) Preg!tirea "edin#ei de 
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contesta#ii va fi asigurat! de secretarul Comisiei, care va #ine eviden#a contesta#iilor, 
înregistrate în ordine cronologic!, într-un registru cu aceast! destina#ie. 
   (2) Pre"edintele Comisiei fixeaz! termenele "edin#elor de contesta#ii "i dispune cu privire la 
invitarea p!r#ilor. 
   (3) Dac! partea convocat! nu se prezint! la termenul fixat, procedura în fa#a Comisiei se 
poate desf!"ura în lipsa p!r#ii. 
   (4) Prezen#a p!r#ilor la termenul de solu#ionare a contesta#iilor acoper! neregularit!#ile 
referitoare la procedura de invitare a p!r#ilor. 
   (5) Punctul de vedere cu privire la contesta#ia formulat!, redactat de un examinator din 
cadrul Serviciului m!rci, va fi ata"at la dosarul cauzei cu cel pu#in 5 zile înainte de termenul 
fixat pentru solu#ionarea contesta#iei. 
   (6) Punctul de vedere va con#ine r!spunsul la motivele invocate de contestator în sus#inerea 
contesta#iei sale. 
   (7) Dosarele cererilor de înregistrare a m!rcilor sau a indica#iilor geografice vor fi puse la 
dispozi#ia Comisiei de c!tre Serviciul m!rci, la solicitarea acesteia. 
 
  ARTICOLUL 52. $edin#ele "i dezbaterile - (1) $edin#a este public!. Comisia poate 
dispune "edin#! secret! dac! dezbaterea public! ar aduce o v!t!mare uneia dintre p!r#i sau 
ordinii publice. 
   (2) Pre"edintele Comisiei deschide, suspend! "i ridic! "edin#a. 
   (3) Secretarul Comisiei verific! dac! procedura este complet! "i dac! a fost achitat! taxa 
pentru examinarea contesta#iei "i îl informeaz! pe pre"edinte. 
   (4) La termenul fixat, dac! p!r#ile sunt prezente sau dac! se constat! c! procedura a fost 
legal îndeplinit!, pre"edintele Comisiei deschide dezbaterile, dând cuvântul p!r#ii care a 
introdus contesta#ia. 
   (5) Pre"edintele este în drept s! pun! întreb!ri p!r#ilor care s! duc! la l!murirea celor 
ar!tate prin contesta#ie sau r!spunsul la contesta#ie "i va putea pune în dezbatere orice 
împrejurare pentru solu#ionarea cauzei, chiar dac! acestea nu sunt cuprinse în contesta#ie. 
   (6) Membrii Comisiei pot pune întreb!ri p!r#ilor numai prin mijlocirea pre"edintelui, care 
poate încuviin#a ca ace"tia s! pun! întreb!ri direct. 
   (7) Sus#inerile prezentate de p!r#i în "edin#! vor fi consemnate de secretarul Comisiei în 
condica de "edin#e. 
   (8) La cererea temeinic justificat! a p!r#ilor sau când din dezbateri rezult! necesitatea 
producerii de noi dovezi, Comisia poate acorda un nou termen pentru completarea motivelor 
"i probelor în sus#inerea contesta#iei sau, dup! caz, pentru completarea motivelor "i probelor 
în ap!rare, p!r#ile prezente luând cuno"tin#! de noul termen. 
   (9) În situa#iile prev!zute la alin. (8), Comisia va dispune amânarea solu#ion!rii 
contesta#iei, printr-o încheiere de "edin#! semnat! de pre"edinte "i secretar. 
 
 ARTICOLUL 53. Hot!rârile Comisiei - (1) Dup! încheierea dezbaterilor, Comisia 
delibereaz! în lipsa p!r#ilor "i pronun#! hot!rârea în aceea"i zi în "edin#! sau în cazuri 
deosebite, în func#ie de complexitatea cauzei, poate amâna pronun#area, dar nu mai mult de 3 
s!pt!mâni. Pre"edintele ascult! p!rerile membrilor Comisiei "i se pronun#! cel din urm!. 
   (2) În situa#ia în care Comisia constat! c! sunt necesare noi l!muriri sau acte în dosarul 
cauzei, poate repune cauza pe rol, fixând o nou! "edin#! cu invitarea p!r#ilor. 
   (3) Dezbaterile din "edin#! "i hot!rârea Comisiei sunt consemnate de secretarul Comisiei în 
condica de "edin#e. 
   (4) Hot!rârea Comisiei va fi luat! numai pe baza faptelor "i dovezilor prezentate de p!r#i în 
dosarul cauzei "i în "edin#a de contesta#ie. 
   (5) Dup! luarea hot!rârii, dispozitivul acesteia se înscrie în condica de "edin#e, iar 
raportorul va redacta proiectul de hot!râre. 
   (6) Hot!rârea Comisiei trebuie s! cuprind!: 



 4 

   a) numele "i prenumele/denumirea "i domiciliul/sediul persoanei care a formulat 
contesta#ia; 
   b) numele sau denumirea mandatarului autorizat ori, dup! caz, al avocatului; 
   c) num!rul dosarului de contesta#ie; 
   d) componen#a Comisiei care a luat hot!rârea; 
   e) obiectul contesta#iei, sus#inerile p!r#ilor "i indicarea dovezilor prezentate de acestea în 
sus#inerea contesta#iei; 
   f) motivele de fapt "i temeiurile de drept care stau la baza hot!rârii; 
   g) dispozitivul; 
   h) calea de atac, termenul în care aceasta se poate exercita "i instan#a la care se introduce 
ac#iunea; 
   i) men#iunea c! pronun#area s-a f!cut în "edin#! public!, precum "i semn!turile 
pre"edintelui "i ale membrilor Comisiei. În cazul în care unul dintre membrii Comisiei este 
împiedicat s! semneze hot!rârea, aceasta va fi semnat! de pre"edintele Comisiei, cu ar!tarea 
motivelor care au împiedicat semnarea. 
   (7) Hot!rârile Comisiei se iau cu majoritate de voturi. 
   (8) Hot!rârile se întocmesc într-un singur exemplar original, care se depune la dosarul de 
hot!râri al Comisiei "i se p!streaz! de secretariatul Comisiei. 
   (9) Hot!rârile se comunic! p!r#ilor de secretarul Comisiei, în copie certificat! pentru 
conformitate cu originalul. 
   (10) În solu#ionarea contesta#iei, Comisia va putea lua una dintre urm!toarele hot!râri: 
   a) admiterea contesta#iei, dispunând desfiin#area sau modificarea deciziei OSIM; 
   b) respingerea contesta#iei "i men#inerea deciziei OSIM. 
   (11) În cazul în care o contesta#ie a fost formulat! înainte ca o decizie s! fi fost luat! de 
OSIM, Comisia va lua act prin încheierea de "edin#! despre contesta#ia prematur formulat! 
"i va transmite dosarul Serviciului m!rci în vederea continu!rii procedurilor prev!zute de 
lege "i prezentul regulament. 
   (12) În situa#ia în care Comisia constat! c! taxa de contesta#ie nu a fost achitat! sau 
contesta#ia nu a fost motivat!, va respinge contesta#ia pentru lipsa taxei de contesta#ie 
respectiv ca nemotivat!. 
   (13) Toate cheltuielile ocazionate de solu#ionarea contesta#iei vor fi suportate de partea 
care a angajat cheltuielile respective. 
   (14) Prevederile art. 51-53 referitoare la procedura de solu#ionare a contesta#iilor se 
completeaz!, în mod corespunz!tor, cu dispozi#iile Codului de procedur! civil!. 
 
 1.2. Regulamentul nu cuprinde dispozi!ii contrare Codului de procedur# civil# 
 
 Potrivit prevederilor art. 53 alin. (10) din Regulament: 
   (10) În solu#ionarea contesta#iei, Comisia va putea lua una dintre urm!toarele hot!râri: 
   a) admiterea contesta#iei, dispunând desfiin#area sau modificarea deciziei OSIM; 
   b) respingerea contesta#iei "i men#inerea deciziei OSIM. 
 
 Hot!rârile de admitere a contesta"iei sau de respingere a contesta"iei presupun, f!r! 
excep"ie, solu"ionarea în fond a contesta"iei formulate împotriva deciziei OSIM care urmeaz! 
s! fie desfiin"at!, modificat! sau men"inut!, dup! cum contesta"ia este respins! sau admis!. 
 
 Sunt acestea singurele categorii de hot!râri pe care Comisia este competent! s! le 
pronun"e?  
 Este competent! #i este obligat! Comisia s! pronun"e, în toate cazurile, numai hot!râri 
prin care contesta"ia este solu"ionat! în fond, nu #i pe cale de excep"ie procesual!?   
 R!spunsul este negativ, în raport de cele trei cazuri expres prev!zute de Regulamentul 
de aplicare a Legii nr. 84/1998, respectiv:   
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 1. art. 53 alin. (11): În cazul în care o contesta#ie a fost formulat! înainte ca o decizie 
s! fi fost luat! de OSIM, Comisia va lua act prin încheierea de "edin#! despre contesta#ia 
prematur formulat! "i va transmite dosarul Serviciului m!rci în vederea continu!rii 
procedurilor prev!zute de lege "i prezentul regulament #i alin. (12): În situa#ia în care 
Comisia constat! c! taxa de contesta#ie nu a fost achitat! sau contesta#ia nu a fost motivat!, 
va respinge contesta#ia pentru lipsa taxei de contesta#ie respectiv ca nemotivat!. 
 Art. 53 alin. (11) reglementeaz! situa"ia formul!rii unei contesta"ii înainte ca o decizie 
s! fi fost luat! de OSIM, care poate fi invocat! pe calea excep"iei procesuale de prematuritate 
#i impune Comisiei solu"ia de a lua act prin încheierea de %edin$! despre contesta$ia prematur 
formulat!.  
 Încheierea de #edin"! este o hot!râre prin care Comisia se dezînveste#te, deoarece 
aceasta urmeaz! s! transmit! dosarul Serviciului m!rci în vederea continu!rii procedurilor 
prev!zute de lege. 
 
 2. art. 53 alin. (12) reglementeaz! situa"ia în care taxa de contesta"ie nu a fost achitat!, 
care poate fi invocat! pe calea excep"iei procesuale privind neplata taxei prev!zute de lege #i 
impune Comisiei s! pronun"e o hot!râre de respingere a contesta"iei. 
 Hot!rârea de respingere a contesta"iei se pronun"! f!r! examinarea în fond a 
contesta"iei, pentru motivul lipsei dovezii de plat! a taxei. 
 Comisia se dezînveste#te prin aceast! hot!râre de respingere a contesta"iei.  
 
 3. tot art. 53 alin. (12) reglementeaz! situa"ia în care contesta"ia nu a fost motivat! #i 
impune Comisiei s! pronun"e o hot!râre de respingere a contesta"iei. 
 Toate aceste hot!râri de respingere a contesta"iei se pronun"! f!r! examinarea în fond 
a contesta"iei, pentru motivul nemotiv!rii contesta"iei. 
 
 Sunt îns! acestea singurele hot!râri de respingere a contesta"iei care pot fi în mod 
legal pronun"ate de OSIM în cazurile în care nu este examinat fondul contesta"iei? 
 R!spunsul este dat de fiecare din normele edictate în Capitolul XI din Regulament 
privind procedura de solu"ionare a contesta"iei, deoarece nu este de conceput c! legiuitorul nu 
a prev!zut nicio sanc"iune pentru nerespectarea, spre exemplu, a dispozi"iilor privitoare la: 
 - asigurarea componen"ei Comisiei de solu"ionare a contesta"iilor potrivit art. 49 alin. 
(1), 

 - asigurarea secretariatului Comisiei potrivit art. 49 alin. (2), 

 - obliga"ia aprob!rii componen"ei nominale a Comisiei, potrivit art. 49 alin. (3), 

 - obliga"ia aprob!rii termenelor pentru solu"ionarea contesta"iilor potrivit art. 49 alin. 
(3), 

 - obliga"ia de a formula contesta"iile în scris, potrivit art. 50 alin. (1), 

 - formularea contesta"iei cu respectarea termenului legal stabilit, potrivit art. 50 alin. 
(1), 

 - cuprinsul contesta"iei: numele, prenumele, domiciliul contestatorului, obiectul 
contesta"iei, motivele pe care se întemeiaz! contesta"ia, semn!tura.  
 În structura oric!rei norme juridice intr! o sanc"iune. 
 Faptul c! legea special! nu prevede expres care sunt sanc"iunile aplicabile este 
explicabil prin aceea c! principiul potrivit c!ruia legea special! se completeaz! cu legea 
general! permite aplicarea normelor procedurale #i a sanc"iunilor prev!zute în Codul de 
procedur! civil! – unica lege general! în materia dreptului procesual civil. 
 În mod ra"ional #i în mod obiectiv, pragmatic, nu este de conceput c!, prin dispozi"iile 
art. 53 alin. (10), (11) #i (12), legiuitorul a urm!rit s! oblige Comisia s! solu"ioneze în fond o 
contesta"ie c!reia îi lipse#te obiectul #i, în consecin"!, s! pronun"e una dintre urm!toarele 
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hot!râri: a) admiterea contesta$iei, dispunând desfiin$area sau modificarea deciziei OSIM; b) 
respingerea contesta$iei %i men$inerea deciziei OSIM.    
 
 Pentru identitate de ra"iune, nu se poate su"ine c! nu exist! nicio sanc"iune care poate 
fi aplicat! pentru nerespectarea dispozi"iilor privitoare la: 

 - depunerea r!spunsului la contesta"ie cu dep!#irea termenului legal stabilit prin art. 50 
alin. (6), 

 - reprezentarea p!r"ii de c!tre o persoan! care nu are calitatea de avocat sau de 
consilier în proprietate industrial!, potrivit art. 50 alin. (8), 

 - reprezentarea p!r"ii de c!tre o persoan! care nu face dovada calit!"ii sale de 
mandatar, potrivit art. 50 alin. (8). 
 
 În toate aceste cazuri, distincte de cele expres reglementate prin art. 53 alin. (11) – 
contesta"ie prematur formulat! #i (12) – neplata taxei de contesta"ie, se impune înl!turarea 
neregularit!"ilor procedurale, prin solu"ionarea excep"iilor procesuale care constituie 
impedimente pentru legala învestire a Comisiei #i care, deoarece legea este înc!lcat!, nu 
permit solu"ionarea în fond a contesta"iei. 
 Pentru aceste argumente, nu corespunde prevederilor legii interpretarea potrivit c!reia 
Comisia este competent! s! pronun"e numai hot!rârile prev!zute la art. 53 alin. (10), respectiv 
hot!râri de admitere sau de respingere a contesta"iilor, care presupun solu"ionarea în fond a 
contesta"iilor. 
 Înl!turarea neregularit!"ilor identificate supra nu se poate face decât prin completarea 
normelor din Regulament cu normele cuprinse în Codul de procedur! civil!. 
 
 
 1.3. Normele de procedur# generale cuprinse în Codul de procedur# civil# 
completeaz# normele de procedur# speciale referitoare la procedura de solu$ionare a 
contesta$iilor, ‘‘în mod corespunz#tor’’. 
 
 Solu"ia constituie o aplica"ie a principiului potrivit c!ruia norma de procedur! special! 
derog! de la norma de procedur! general!, în m!sura în care con"ine prevederi contrare 
acesteia, iar norma de procedur! general! completeaz! norma de procedur! special!.  
 Solu"ia este legal reglementat!, atât în art. 53 alin. (14) din Regulament, precum #i în 
art. 2 din noul Cod de procedur! civil! (denumit în continuare NCPC), potrivit c!ruia:   
 
 (1) Dispozi#iile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civil!. 
 (2) De asemenea, dispozi#iile prezentului cod se aplic! "i în alte materii, în m!sura în 
care legile care le reglementeaz! nu cuprind dispozi#ii contrare. 
 
 În materia dreptului de proprietate industrial! asupra m!rcii, Legea nr. 84/1998 #i 
Regulamentul de aplicare al acesteia nu cuprind nicio dispozi"ie, a fortiori, nu cuprind nici 
dispozi"ii contrare celor din NCPC privitoare la institu"ia incidentelor procedurale precum 
suspendarea #i perimarea solu"ion!rii c!ii de atac a contesta"iei care poate fi formulat! 
împotriva deciziei OSIM în fa"a Comisiei. 
 Dispozi"iile art. 53 alin. (14) care instituie regula potrivit c!reia prevederile art. 51-53 
referitoare la procedura de solu$ionare a contesta$iilor se completeaz!, în mod corespunz!tor, 
cu dispozi$iile Codului de procedur! civil!, coroborate cu dispozi"iile art. 2 NCPC permit #i 
oblig! la completarea prevederilor Regulamentului din materia solu"ion!rii contesta"iei cu 
prevederile NCPC din materia suspend!rii #i perim!rii. 
 Nu exist! niciun temei legal pentru o concluzie contrar!. 
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 1.4. Normele de procedur# speciale privind termenele procedurale  
 
 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 nu prevede în mod expres termenul în 
care Comisia trebuie s! solu"ioneze contesta"ia.  
 Cu privire la institu"ia termenelor procedurale, art. 8 din Regulamentul de punere în 
aplicare a prevede c!: 
 

   (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice "i nu includ nici ziua când a 
început "i nici ziua când s-a împlinit termenul. Termenele stabilite pe luni se împlinesc în ziua 
lunii corespunz!toare zilei de plecare. 
   (2) Termenul care, începând la 29, 30, 31 ale lunii, se împline"te într-o lun! care nu are 
asemenea zi, se va socoti împlinit în prima zi a lunii urm!toare. Termenul care se împline"te 
într-o zi de s!rb!toare legal! sau într-o zi nelucr!toare se va prelungi pân! la sfâr"itul 
primei zile de lucru urm!toare. 
   (3) Termenele încep s! curg! de la data comunic!rii actelor de procedur!, în#elegându-se 
prin aceasta data la care actul emis de OSIM a fost primit de solicitant, titular, persoana 
interesat! sau mandatar, dup! caz. Aceast! dat! se confirm! cu "tampila oficiului po"tal 
receptor. 
   (4) Actele de procedur!, trimise prin po"t! la OSIM, se socotesc îndeplinite în termen dac! 
au fost predate la oficiul po"tal înainte de împlinirea termenului. 
   (5) Termenele acordate de OSIM la cererea solicitantului cererii de înregistrare a m!rcii 
sau persoanei care a formulat o opozi#ie prelungesc corespunz!tor termenele de examinare 
prev!zute la art. 22 din lege. 
   (6) Neîndeplinirea actelor de procedur! în termen nu atrage sanc#iunile prev!zute de lege 
"i de prezentul regulament, dac! solicitantul dovede"te c! a fost împiedicat printr-o 
împrejurare mai presus de voin#a lui "i dac! îndepline"te procedura într-un termen de dou! 
luni de la încetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la data la care procedura trebuia 
îndeplinit!. 
   (7) Solicitantul sau titularul care f!r! inten#ie nu a respectat un termen în procedurile în 
fa#a oficiului poate fi repus în situa#ia anterioar!, dac! dovede"te c! a depus toate diligen#ele 
pentru ca procedura în fa#a OSIM s! fie îndeplinit! în termenele legale, dar s-a aflat într-un 
caz fortuit, în termen de dou! luni de la încetarea cauzei care a împiedicat respectarea 
procedurii, dar nu mai mult de un an de la termenul nerespectat. 
   (8) Pentru aplicarea dispozi#iilor alin. (7) nerespectarea termenului trebuie s! fie un fapt al 
p!r#ii în procedura în fa#a OSIM "i nu un fapt al reprezentantului. 
   (9) Dispozi#iile alin. (7) nu sunt aplicabile cu privire la: 
   a) termenul de invocare a priorit!#ii conform art. 12 din lege; 
   b) termenul pentru formularea unei observa#ii sau opozi#ii; 
   c) termenul pentru formularea unei contesta#ii la Comisia de contesta#ii. 
 
 Pentru problematica discutat! au relevan"! prevederile art. 8 alin. (7) #i alin. (8), care 
instituie un mecanism sanc"ionatoriu aplicabil solicitantului sau titularului care nu a respectat 
un termen în procedurile în fa$a oficiului. 
 Înl!turarea sanc"iunii aplicabile în cazul nerespect!rii termenului procedural este 
posibil! ca efect al repunerii acestuia în situa$ia anterioar!, condi"ionat! de dovada c! 
solicitantul sau titularul a depus toate diligen$ele pentru ca procedura în fa$a OSIM s! fie 
îndeplinit! în termenele legale, dar s-a aflat într-un caz fortuit. 
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 O alt! condi"ie pentru repunerea în situa"ia anterioar! este legat! de termenul în care 
acesta poate avea loc, #i anume în termen de dou! luni de la încetarea cauzei care a împiedicat 
respectarea procedurii, dar nu mai mult de un an de la termenul nerespectat. 
 Dac! s-a împlinit termenul de un an de la termenul nerespectat, sanc"iunea aplicabil! 
pentru nerespectarea termenului nu poate fi înl!turat! ca afect al repunerii în situa"ia 
anterioar!.  
Prevederile Regulamentului nu identific! în mod expres care este sanc"iunea procedural! 
aplicabil! pentru nerespectarea termenului. 
 Completarea normelor din Regulemant cu normele generale prev!zute de Codul de 
procedur! civil! conduce la concluzia c! sanc"iunea aplicabil! este dec!derea, singura 
sanc"iune reglementat! în Cod pentru nerespectarea termenului, dac! legea nu prevede altfel. 
 Nu se poate afirma c! Regulamentul prevede altfel, în condi"iile în care acesta nu 
prevede nicio norm! legal! privind sanc"iunea aplicabil! pentru nerespectarea termenului în 
procedurile în fa"a OSIM. 
 
 
 1.5. Normele de procedur# generale privind termenele procedurale completeaz# 
normele de procedur# speciale  
 
 NCPC reglementeaz! institu"ia termenelor procedurale în art. 180 – 186. 
 Au relevan"! pentru prezentul studiu în special urm!toarele prevederi legale: 
 
Art. 180. Stabilirea termenelor - (1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de 
instan#! "i reprezint! intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedur! sau în 
care este interzis s! se îndeplineasc! un act de procedur!. 
   (2) În cazurile prev!zute de lege, termenul este reprezentat de data la care se îndepline"te 
un anumit act de procedur!. 
   (3) În cazurile în care legea nu stabile"te ea îns!"i termenele pentru îndeplinirea unor acte 
de procedur!, fixarea lor se face de instan#!. La fixarea termenului, aceasta va #ine seama "i 
de natura urgent! a procesului. 
 
Art. 181. Calculul termenelor - (1) Termenele, în afar! de cazul în care legea dispune altfel, 
se calculeaz! dup! cum urmeaz!: 
   1. când termenul se socote"te pe ore, acesta începe s! curg! de la ora zero a zilei 
urm!toare; 
   2. când termenul se socote"te pe zile, nu intr! în calcul ziua de la care începe s! curg! 
termenul, nici ziua când acesta se împline"te; 
   3. când termenul se socote"te pe s!pt!mâni, luni sau ani, el se împline"te în ziua 
corespunz!toare din ultima s!pt!mân! ori lun! sau din ultimul an. Dac! ultima lun! nu are 
zi corespunz!toare celei în care termenul a început s! curg!, termenul se împline"te în ultima 
zi a acestei luni. 
   (2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucr!toare, termenul se prelunge"te pân! 
în prima zi lucr!toare care urmeaz!. 
Art. 182. Împlinirea termenului - (1) Termenul care se socote"te pe zile, s!pt!mâni, luni sau 
ani se împline"te la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedur!. 
 
 Art. 185. Nerespectarea termenului. Sanc#iuni - (1) Când un drept procesual trebuie exercitat 
într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage dec!derea din exercitarea dreptului, în 
afar! de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedur! f!cut peste termen este lovit de 
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nulitate. 
   (2) În cazul în care legea opre"te îndeplinirea unui act de procedur! în!untrul unui termen, 
actul f!cut înaintea împlinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat. 
 
 În strâns! leg!tur! cu institu"ia termenelor procedurale, Codul de procedur! civil! 
reglementeaz!, la art. 416 – 423, institu"ia perim!rii unui act de procedur! prin care instan"a a 
fost învestit!, care a determinat efectuarea anumitor proceduri (constituirea instan"ei, citarea 
p!r"ilor, comunicarea întâmpin!rii, administrarea de probe etc.), dar care a r!mas ulterior în 
nelucrare, din motive imputabile p!r$ii, timp de 6 luni care curge de la ultimul act de 
procedur! îndeplinit de p!r$i sau de instan$!. 
 Red!m în întregime normele de procedur! relevante: 
 
Art. 416. Cererile supuse perim!rii - (1) Orice cerere de chemare în judecat!, contesta#ie, 
apel, recurs, revizuire "i orice alt! cerere de reformare sau de retractare se perim! de drept, 
chiar împotriva incapabililor, dac! a r!mas în nelucrare din motive imputabile p!r#ii, timp de 
6 luni. 
   (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedur! îndeplinit de p!r#i sau de 
instan#!. 
   (3) Nu constituie cauze de perimare cazurile când actul de procedur! trebuia efectuat din 
oficiu, precum "i cele când, din motive care nu sunt imputabile p!r#ii, cererea n-a ajuns la 
instan#a competent! sau nu se poate fixa termen de judecat!. 
 
Art. 417. Întreruperea cursului perim!rii - Perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act 
de procedur! f!cut în vederea judec!rii procesului de c!tre partea care justific! un interes. 
 
 Art. 420. Procedura perim!rii - (1) Perimarea se constat! din oficiu sau la cererea p!r#ii 
interesate. Judec!torul va cita de urgen#! p!r#ile "i va dispune grefierului s! întocmeasc! un 
referat asupra actelor de procedur! în leg!tur! cu perimarea. 
   (2) Perimarea poate fi invocat! "i pe cale de excep#ie în camera de consiliu sau în "edin#! 
public!. 
   (3) Perimarea cererii de chemare în judecat! nu poate fi ridicat! pentru prima oar! în 
instan#a de apel. 
 
Art. 421. Hot!rârea de perimare - (1) Dac! instan#a constat! c! perimarea nu a intervenit, 
pronun#! o încheiere care poate fi atacat! odat! cu fondul procesului. 
   (2) Hot!rârea care constat! perimarea este supus! recursului, la instan#a ierarhic 
superioar!, în termen de 5 zile de la pronun#are. Când perimarea se constat! de o sec#ie a 
Înaltei Cur#i de Casa#ie "i Justi#ie, recursul se judec! de Completul de 5 judec!tori. 
 
Art. 422. Efectele perim!rii - (1) Perimarea lipse"te de efect toate actele de procedur! f!cute 
în acea instan#!. 
   (2) Când îns! se face o nou! cerere de chemare în judecat!, p!r#ile pot folosi dovezile 
administrate în cursul judec!rii cererii perimate, în m!sura în care noua instan#! socote"te 
c! nu este necesar! refacerea lor. 
 
 2. Aspecte esen!iale privind institu!ia perim#rii  
 
 2.1. Scopul reglement#rii institu!iei perim#rii 
 
 Perimarea este o sanc"iune aplicabil! persoanei care a efectuat actul de procedur! care 
a determinat învestirea unei instan"e #i formarea unui dosar, punând în mi#care mecanisme 
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procedurale. 
 Perimarea sanc"ioneaz! neglijen"a, del!sarea acestei persoane, care a l!sat ulterior în 
nelucrare, în nesolu"ionare dosarul respectiv, pe un termen de 6 luni de la ultimul act de 
procedur! îndeplinit de p!r"i sau de instan"! în acel dosar. 
 Sanc"iunea perim!rii opereaz! de drept.  
 Sunt sanc"iona"i cu perimarea inclusiv persoanele incapabile, adic! cele lipsite de 
capacitate de exerci"iu sau cu capacitate de exerci"iu restrâns! (cum ar fi minorul de 14 ani 
sau interzisul judec!toresc). 
 
 2.2. Actele de procedur# care se perim# de drept  
 
 Conform art. 416 NCPC se perim! de drept dup! trecerea unui termen de 6 luni de la 
efectuarea ultimului act de procedur! în dosar: 
 - orice cerere de chemare în judecat!, 
 - orice contesta$ie,  
 - orice apel,  
 - orice recurs,  
 - orice revizuire %i  
 - orice alt! cerere de reformare sau de retractare. 
 
 Observ!m c! toate aceste cereri sunt cereri care învestesc o instan"!, fiind formulate de 
cel care pretinde un drept. 
 Dispozi"iile legale nu limiteaz! în niciun fel categoriile de cereri, dimpotriv!, 
legiuitorul folose#te expresia ‘‘orice’’ cerere, contesta"ie etc.  
 Cu alte cuvinte, nu are nicio relevan"! denumirea cererii care are ca efect învestirea 
unei instan"e #i declan#area mecanismelor procedurale într-un dosar. 
 Observ!m c! împiedic! inciden"a sanc"iunii perim!rii împrejurarea c! actul de 
procedur! de care depinde continuarea solu"ion!rii dosarului s! trebuiasc! s! fie efectuat din 
oficiu de c!tre instan"a învestit! (spe exemplu, citarea p!r"ii împotriva c!reia a fost formulat! 
cererea, sau fixarea termenului de jduecat!, sau comunicarea întâmpin!rii c!tre cel care a 
formulat cererea de învestire a instan"ei etc.). 
 Pentru ipoteza în care p!r"ile însele, în virtutea principiului disponibilit!"ii (art. 9 
NCPC), solicit! Comisiei de contesta"ii suspendarea solu"ion!rii contesta"iei, invocând 
dispozi"iile art. 411 NCPC, potrivit c!ruia: (1) Judec!torul va suspenda judecata: 1. când 
amândou! p!r#ile o cer, reluarea judec!rii procesului se face potrivit art. 415 NCPC, potrivit 
c!ruia: Judecata cauzei suspendate se reia: 1. prin cererea de redeschidere f!cut! de una 
dintre p!r#i, când suspendarea s-a dispus prin învoirea p!r#ilor sau din cauza lipsei lor. 
 A#adar, în toate cazurile în care p!r"ile însele solicit! suspendarea solu"ion!rii 
contesta"iei, dosarul r!mâne în nelucrare. 
 Actul de procedur! care permite continuarea solu"ion!rii contesta"iei nu se efectueaz! 
de Comisia de contesta"ii din oficiu, ci exclusiv cererea de redeschidere f!cut! de una dintre 
p!r#i, respectiv de c!tre contestator, singura parte interesat! ca solu"ionarea contesta"iei s! 
continue #i s! nu i se aplice sanc"iunea perim!rii contesta"iei. 
 
 2.3. No!iunea tehnico-juridic# de instan!# competent# s# aplice normele 
procedurale cuprinse în Codul de procedur# civil# 
 
 În fiecare din normele de procedur! cuprinse în Codul de procedur! civil! legiuitorul 
nu a utilizat termenii tehnico-juridici de ‘‘Comisie de contesta"ii’’, ‘‘dosar de contesta"ie’’, 
‘‘procedura contesta"iei’’. 
 Codul de procedur! civil! con"ine, a#a cum am precizat, norme de procedur! cu 
caracter general, care, potrivit art. 2 NCPC:  
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 (1) Dispozi#iile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civil!.  
 (2) De asemenea, dispozi#iile prezentului cod se aplic! "i în alte materii, în m!sura în 
care legile care le reglementeaz! nu cuprind dispozi#ii contrare. 
 
 În aceste norme de procedur! cu caracter general, leguitorul a utilizat termenii 
tehnico-juridici de ‘‘instan"!’’, ‘‘judec!tor’’, ‘‘proces’’ etc. 
 
 Faptul c! terminologia Codului de procedur! civil! utilizeaz!, în toate normele 
edictate, no"iunea de ‘‘instan"!’’ gole#te de con"inut dispozi"iile art. 2 NCPC?  
 
 Cu alte cuvinte, faptul c!, cu privire la toate institu"iile reglementate, norma de 
procedur! general! face vorbire de ‘‘instan"!’’ #i de ‘‘judec!tor’’, împiedic! aplicarea 
principiului potrivit c!ruia norma de procedur! general! completeaz! norma de procedur! 
special! prev!zut! în Regulamentul de aplicare a legii speciale, care utilizeaz! termenul de 
Comisie de contesta"ie #i nu de instan"!, cu consecin"a necompeten"ei Comisiei de 
contesta"ii de a aplica anumite norme din Codul de procedur! civil!, de#i legea special! nu 
interzice în mod expres aplicarea anumitor norme de procedur! din Cod #i nici nu 
reglementeaz! o anumit! institu"ie în mod contrar? 
 
 Opin!m c! terminologia juridic! folosit! de Codul de procedur! civil! nu putea fi, în 
mod ra"ional, decât una general!, care s! permit! aplicarea întocmai a dispozi"iilor art. 2 
NCPC, indicate supra. 
 Art. 416 NCPC folose#te no"iunea general! de ‘‘instan"!’’.   
 
 No"iunea de instan"!, potrivit opiniei d-nei judec!tor Mihaela Tâbârc!, poate fi folosit! 
cu mai multe în"elesuri3: 
 
 1. în sensul cel mai larg, termenul instan%! desemneaz! organul c!ruia prin lege i-a 
fost recunoscut! atribu%iunea de rezolvare a unui diferend. 
 
 Cu un asemenea în"eles este folosit termenul de instan"! în art. 95 pct. 1 NCPC, 
potrivit c!ruia Tribunalele judec!: 1. în prim! instan#!, toate cererile care nu sunt date prin 
lege în competen#a altor instan#e. 
 
 2. într-un în%eles mai restrâns, no%iunea de instan%! desemneaz! numai instan%ele 
judec!tore&ti.  
 
 Cu un asemenea în"eles este folosit termenul în art. 2 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciar!, potrivit c!ruia: 
 
 Art. 2. - (1) Justi#ia se înf!ptuie"te în numele legii, este unic!, impar#ial! "i egal! 
pentru to#i. 
   (2) Justi#ia se realizeaz! prin urm!toarele instan#e judec!tore"ti: 
   a) Înalta Curte de Casa#ie "i Justi#ie; 
   b) cur#i de apel; 
   c) tribunale; 
   d) tribunale specializate; 
   e) instan#e militare; 
   f) judec!torii.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 M. T!bârc!, Drept procesual civil. Vol. I – Teoria general!, Ed. Universul Juridic, Bucure#ti, 2013, 
p. 268. 
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 Înf!ptuirea justi"iei este reglementat! prin art. 126 alin. (1) din Constitu"ia României 
astfel:  
 
 ARTICOLUL 126 Instan#ele judec!tore"ti: (1) Justi#ia se realizeaz! prin Înalta Curte 
de Casa#ie "i Justi#ie "i prin celelalte instan#e judec!tore"ti stabilite de lege. 
 
 Art. 21 din Constitu"ie reglemeneteaz! accesul liber la justi$ie astfel: 
   (1) Orice persoan! se poate adresa justi#iei pentru ap!rarea drepturilor, a libert!#ilor "i a 
intereselor sale legitime. 
   (2) Nici o lege nu poate îngr!di exercitarea acestui drept. 
   (3) P!r#ile au dreptul la un proces echitabil "i la solu#ionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil. 
   (4) Jurisdic#iile speciale administrative sunt facultative "i gratuite. 
 
 Reglement!rile indicate supra au în vedere asigurarea accesului la justi"ie, înf!ptuit! 
prin instan"ele judec!tore#ti. 
 
 Problema este distinct! de cea privind situa"iile în care, în procedura se solu"ionare a 
contesta"iei, sunt îndeplinite condi"iile legale pentru ca sanc"iunea perim!rii s! produc! efecte 
de drept, astfel încât Comisia de contesta"ii s! constate perimarea de drept a contesta"iei #i s! 
pronun"e hot!râri care constat! perimarea contesta"iei. 
 
 În privin"a liberului acces la justi"ie, Plenul Cur"ii Constitu"ionale, prin decizia nr. 1 
din data de 8 februarie 1994 privind interpretarea dispozi"iilor art. 21 din Constitu"ia 
României4 a decis ca instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu constituie o 
incalcare a liberului acces la justitie #i nu poate avea ca efect limitarea acestui acces, 
deoarece, cit!m din considerentele hot!rârii: 
 
 - asemenea proceduri administrativ-jurisdic%ionale sunt destinate, in general, sa 
asigure solutionarea mai rapida a unor categorii de litigii, descongestionarea instantelor 
judecatoresti de cauzele ce pot fi rezolvate pe aceasta cale, evitarea cheltuielilor de judecata, 
 - existenta unor organe administrative de jurisdictie nu poate sa duca la inlaturarea 
interventiei instantelor judecatoresti, in conditiile stabilite de lege, 
 - principiul liberului acces la justi%ie este respectat în cazurile în care hotarirea 
organului de jurisdictie administrativa este supusa controlului judecatoresc al unei instante 
competente potrivit legii,  
 - liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care 
justitia se infaptuieste.  
 - liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale, pentru 
situatii deosebite,  
 - judecatorul "spune dreptul" pentru solutionarea unui litigiu, dar numai in formele si 
in conditiile procedurale instituite de lege. 
 
 În consecin"!, dac! legea procesual! nu a fost respectat! de c!tre contestator, astfel 
încât sunt îndeplinite condi"iile pentru ca, de drept, o contesta"ie s! se perime, organul de 
jurisdic"ie administrativ! are obliga"ia de a da efecte sanc"iunii instituite de lege #i de a 
constata, prin hot!râre, c! perimarea a intervenit de drept. 
 Hot!rârea pronun"at! de Comisia de contesta"ii nu pune cap!t procedurii, deoarece 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 M. Of. nr. 69/16.03.1994. 
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partea interesat! are acces la justi"ie pe calea recursului, de competen"a instan"ei judec!tore#ti, 
conform art. 421 alin. (2) NCPC: Hot!rârea care constat! perimarea este supus! recursului, 
la instan#a ierarhic superioar!, în termen de 5 zile de la pronun#are. 
  
 3. într-un în%eles &i mai restrâns, prin instan%! se în%elege un anumit grad de 
jurisdic%ie. 
 
 Astfel, se spune c! un litigiu este în prim! sau în utim! instan"!, este în apel sau în 
recurs, în revizuire etc. 
 
 4. în în%elesul cel mai restrâns, no%iunea de instan%! desemneaz! completul de 
judecat!. 
 
 De pild!, art. 51 NCPC se refer! la instan"a care se pronun"! asupra ab"inerii sau 
recuz!rii; art. 64 NCPC prevede c! instan"a comunic! cererea de interven"ie etc. 
 
 Concluzii 
 
 Chiar dac! Comisia de contesta"ii nu este denumit! ‘‘instan"!’’ prin normele de 
procedur! speciale cuprinse în Regulament, aceasta este o instan"! în primul în"eles indicat 
supra, de organ administrativ-jurisdic"ional din cadrul OSIM c!ruia, prin lege, i-a fost 
recunoscut! atribu"iunea de rezolvare a unui diferend în procedura contesta"iei, prin 
pronun"area unor hot!râri ce constituie acte administrativ-jurisdic"ionale, cu respectarea #i 
aplicarea normelor de procedur! speciale din Regulament, completate cu norme de procedur! 
generale cuprinse în Codul de procedur! civil!.   
 Comisia de contesta"ii este un organ de jurisdic"ie administrativ!, în în"elesul 
dispozi"iilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, 
deoarece este o autoritate administrativ! care are, conform legii organice speciale în materie, 
competen$a de solu$ionare a unui conflict privind un act administrativ, dup! o procedur! 
bazat! pe principiile contradictorialit!$ii, asigur!rii dreptului la ap!rare %i independen$ei 
activit!$ii administrativ-jurisdic$ionale. 
 Toate hot!rârile pronun"ate de Comisia de contesta"ii sunt, potrivit dispozi"iilor art. 2 
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 554/2004, acte administrativ-jurisdic$ionale emise de o autoritate 
administrativ! învestit!, prin lege organic!, cu atribu$ii de jurisdic$ie administrativ! special!. 
 În lipsa unei interdic"ii legale sau a unei reglement!ri legale exprese în cadrul 
Regulamentului, normele de procedur! general! privitoare la institu"ia perim!rii (precum #i 
normele de procedur! generale privitoare la incidente procedurale precum suspendarea sau 
renun"area la solu"ionarea contesta"iei) completeaz! normele de procedur! special!, urmând 
s! fie aplicate de Comisia de contesta"ii dac! sunt îndeplinite condi"iile aplic!rii sanc"iunii 
perim!rii. 
 
 În acela#i sens, în doctrin! s-a sus"inut argumentat c! drepturile p!r"ilor nu trebuie s! 
r!mân! un timp prea îndelungat într-o stare de incertitudine.  
 Dac! solu"ionarea cauzelor de c!tre instan"e, în în"elesul termenului de organ instituit 
prin lege s! solu"ioneze un diferend, s-ar prelungi în mod nejustificat, ca urmare a r!mânerii 
lor în nelucrare, activitatea instan"elor ar fi considerabil îngreunat!, iar ordinea de drept nu s-
ar putea restabili cu maxim! eficien"!.  
 Acestui interes general i se adaug! #i un interes al p!r"ilor, deoarece drepturile lor nu 
trebuie s! r!mân! un timp prea îndeplungat într-o stare de incertitudine.  
 Mai mult, dac! îns!#i persoana care a solicitat ap!rarea unui drept las! procesul în 
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nelucrare, se na#te prezum"ia c! aceasta s-a desistat de cererea formulat!5.  
 Dispozi"iile privitoare la perimare sunt aplicabile #i cererilor de competen"a unor 
organe de jurisdic"ie din afara sistemului instan"elor judecatore#ti6, cum sunt Comisia de 
reexaminare si Comisiile de contestatii. 
 În acela#i sens, s-a sus"inut c! perimarea poate fi invocat! #i, eventual, constatat! în 
fa"a oric!rei instan"e jurisdic"ionale7, în orice judecat! de natur! contencioas! #i indiferent de 
obiectul litigiului8, opereaz! împotriva tuturor persoanelor fizice #i juridice, de drept privat 
sau de drept public9. 
 Nu exist! o norm! special! care s! dispun! alfel. 
 Regulile privind perimarea (al!turi de alte incidente procedurale, precum suspendarea 
#i renun"area, ca expresie a dreptului de dispozi"ie a p!r"ii) fac parte din categoria de norme 
procedurale generale, care vizeaz! toate fazele acestuia #i au aplicabilitate general!, în toate 
cazurile #i în toate materiile.  
 Normele de procedur! din materia perimarii au fost definite ca fiind cele mai generale 
&i esen%iale reguli procesuale, care determin! întreaga structur! a procesului civil10, reguli 
care definesc procesul civil, fizionomia lui general! &i au o importan%! deosebit!, prin aceea 
c! ele stabilesc tr!s!turile cele mai caracteristice ale întregului sistem de institu%ii 
procesuale11.  
  
 2.4. Constitu!ionalitatea procedurii contesta!iei 
 

Interpretarea în sensul c! Comisia de contesta"ii este competent! s! constate perimarea 
prin hot!rârile pe care le pronun"! în calitate de instan"!, în sensul tehnico-juridic de organ 
administrativ-jurisdic"ional din cadrul OSIM c!ruia, prin lege, i-a fost recunoscut! 
atribu"iunea de rezolvare a unui diferend, determin! constitu"ionalitatea procedurii 
contesta"iei, din perspectiva dispozi"iilor art. 21 alin. (3) din Constitu"ie, potrivit c!rora: 
P!r#ile au dreptul la un proces echitabil "i la solu#ionarea cauzelor într-un termen rezonabil.  

Dac! s-ar admite teza potrivit c!reia Comisia de contesta"ii nu ar fi competent! s! 
constate perimarea contesta"iilor, indiferent de durata în timp a l!s!rii în nelucrare a 
contesta"iei, atunci ar fi, în mod evident, înc!lcat dreptul constitu"ional al p!r"ii pârâte în 
contesta"ie la solu"ionarea cauzei într-un termen rezonabil. 

Procedura contesta"iei nu ar putea fi asimilat! unei proceduri administrative prealabile, 
în în"elesul Legii nr. 554/2004.  

Contesta"ia #i hot!rârea pronun"at! în solu"ionarea contesta"iei nu urmeaz! regimul 
juridic procedural instituit prin Legea contenciosului administrativ.  

Contesta"ia este un mijloc de ap!rare a drepturilor de proprietate industrial! cu un 
regim juridic sui generis, fiind reglementat! prin norme de procedur! speciale, care, fie au un 
con"inut similar normelor reglementate prin Codul de procedur! civil!, fie instituie expres 
regula conform c!reia acestea se completeaz! în mod corespunz!tor cu Codul de procedur! 
civil!.  

Regula potrivit c!reia normele de procedur! speciale se completeaz! cu normele de 
procedur! generale determin! ca normele legale din materia dreptului propriet!"ii industriale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 V. M. Ciobanu, G. Boroi, T. C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selectiv, Ed. C.H. Beck, 
Bucure#ti, 2011, p. 311. 
6 V. M. Ciobanu, G. Boroi, T. C. Briciu, op. cit. supra, p. 314. 
7 I. Deleanu, Tratat de procedur! civil!, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucure#ti, 2013, p. 1063. 
8 ibidem, p. 1064. 
9 ibidem, p. 1064. 
10 I. Soenescu, G. Porumb, Drept procesual civil român, Ed. Didactic! si pedagogic!, Bucuresti, 1966, p.43, 
citat de C. C. Dinu, op. cit., p. 46. 
11 I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria general!, ed. a II-a, Ed. Didactic! si Pedagogic!, 
Bucuresti, 1983, p. 86-87. 
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s! nu se completeze cu norme legale din materia contenciosului administrativ, acestea fiind, la 
rândul lor, norme de procedur! cu caracter special în raport de normele de procedur! generale 
cuprinse în Codul de procedur! civil!12.  

Se justific! în aceste condi"ii regula tax!rii contesta"iei #i a solu"ion!rii c!ii de atac de 
c!tre instan"ele de drept comun (nu de contencios administrativ), cu aplicarea Codului de 
procedur! civil! (nu a normelor de procedur! prev!zute de L. nr. 554/2004). 

  
 2.5. Inciden!a dispozi!iilor art. 6 din Conven!ia european# a drepturilor omului "i 
libert#!ilor fundamentale în procedura contesta!iei 
 
 Potrivit dispozi"iilor art. 3 NCPC tratatele interna"ionale privitoare la drepturile 
omului, cum este Conven"ia european! a drepturilor omului, se aplic! cu prioritate: În 
materiile reglementate de prezentul cod, dispozi#iile privind drepturile "i libert!#ile 
persoanelor vor fi interpretate "i aplicate în concordan#! cu Constitu#ia, Declara#ia 
Universal! a Drepturilor Omului, cu pactele "i cu celelalte tratate la care România este 
parte. 
 Pentru ipoteza în care exist! neconcordan"e între normele procedurale reglementate 
prin Codul de procedur! civil! #i Conven"ia european! a drepturilor omului, art. 3 alin. (2) 
prevede c! au prioritate reglement!rile interna"ionale, cu excep"ia cazului în care Codul de 
procedur! civil! con"ine dispozi"ii mai favorabile: Dac! exist! neconcordan#e între pactele "i 
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, "i 
prezentul cod, au prioritate reglement!rile interna#ionale, cu excep#ia cazului în care 
prezentul cod con#ine dispozi#ii mai favorabile. 
 Art. 6 alin. (1) din Conven"ia european! a drepturilor omului reglementeaz! ca drept 
fundamental al omului dreptul la un proces echitabil:  
 
 Orice persoan! are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public "i într-un 
termen rezonabil a cauzei sale, de c!tre o instan#! independent! "i impar#ial!, instituit! de 
lege, care va hot!rî fie asupra înc!lc!rii drepturilor "i obliga#iilor sale cu caracter civil, fie 
asupra temeiniciei oric!rei acuza#ii în materie penal! îndreptate împotriva sa.  
 
 Procedura de solu"ionare a contesta"iei intr! sub inciden"a dispozi"iilor art. 6 din 
Conven"ia european! a drepurilor omului care impun respectarea dreptului la judecarea 
cauzei într-un termen rezonabil?  
 

R!spunsul este dat de jurispruden"a Cur"ii europene a drepturilor omului pronun"at! în 
interpretarea dispozi"iilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven"ie #i a dispozi"iilor art. 6 din 
Conven"ie. 

În cazul Anheuser-Busch c. Portugalia13, Curtea a statuat c! legea na"ional! protejeaz! 
prin drept exclusiv provizoriu dreptul n!scut în urma public!rii cererii de înregistrare a m!rcii.  

Acest drept exclusiv provizoriu reprezint! o valoare economic!, deoarece dreptul 
poate fi exploatat prin încheierea de contracte de licen"! sau de cesiune.  

Dreptul la eliberarea titlului de proprietate industrial! este un bun14, protejat potrivit 
prevederilor art. 115, din Protocolul nr. 1 la Conven"ia pentru ap!rarea drepturilor omului #i a 
libert!"ilor fundamentale printr-un drept cu caracter civil. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 V. M. Ciobanu, Tratat teoretic &i practic de procedur! civil!, Ed. Na"ional, Bucure#ti, 1996, p. 171; 
C. C. Dinu, Normele de procedur! civil!, Ed. Universul Juridic, Bucure#ti, 2009, p. 55 #i urm. 
13 Nr. 73049/2001.  
14 Hot!rârea CEDO, Marea Camer!, 11 ian. 2007.   
15 Potrivit acestui articol: Orice persoan! fizic! sau juridic! are dreptul la respectarea bunurilor sale. 
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauz! de utilitate public! &i în condi%iile 
prev!zute de lege &i de principiile generale ale dreptului interna%ional. 
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Art. 6 par. 1 din Conven"ie este aplicabil în procedurile administrative care poart! 
asupra unui drept cu caracter civil16 #i care sunt determinante pentru existen"a acestuia17.   

Desf!#urarea #i finalizarea procedurii de solu"ionare a contesta"iei, în ansamblu18, este 
determinant! pentru existen"a dreptului de proprietate industrial!19, drept cu caracter civil20, 
astfel c! prevederile art. 6 din Conven"ie sunt aplicabile procedurii administrativ-
jurisdic"ionale a contesta"iei21.  

Nu au relevan"! pentru determinarea inciden"ei dispozi"iilor art. 6 par. 1 din Conven"ie 
natura legisla"iei aplicabile în procedur! sau natura jurisdic"iei competente s! solu"ioneze 
procedura, aceasta putând s! fie judiciar!, administrativ! sau constitu"ional!. 

Ceea ce este important este caracterul dreptului în disput! în cadrul procedurii, 
con"inutul #i efectele sale22. Or, dreptul în disput! în  procedura contesta"iei este un drept cu 
caracter civil. 

Normele care garanteaz! exercitarea unor drepturi fundamentale procedurale sunt 
aplicabile cu privire la toate categoriile de contesta"ii, inclusiv în cele de competen"a 
autorit!"ilor administrative independente23.  

Atât activitatea autorit!"ii administrative, cât #i activitatea instan"elor judec!tore#ti au 
ca scop asigurarea ordinii de drept, stabilitatea #i securitatea circuitului civil general, iar 
mijlocul comun pentru realizarea acestui scop este aplicarea legii24, concretizarea regulii de 
drept.  

Termenul rezonabil se calculeaz!, de regul!, la data sesiz!rii instan"ei judec!tore#ti 
competente.  

În cazul contesta"iei administrativ-jurisdic"ionale care este determinanat! pentru 
existen"a unui drept cu caracter civil cum este dreptul de proprietate industrial! asupra m!rcii, 
termenul rezonabil se calculeaz! de la o dat! anterioar!25, care acoper! durata procedurilor de 
competen"a OSIM, deoarece accesul la instan"a judec!toreasc!, care este unul din aspectele 
esen"iale ale dreptului la proces echitabil, este condi"ionat de pronun"area unei hot!râri de 
c!tre OSIM, în calitate de autoritate administrativ-jurisdic"ional!.  

Jurispruden"a Cur"ii europene a drepturilor omului privind interpretarea art. 6 par. 1 
din Conven"ie impune obliga"ia ca procedura de solu"ionare a contesta"iei s! garanteze p!r"ilor 
dreptul la judecarea cauzei (a contesta"iei) într-un termen rezonabil. 

Or, solu"ionarea într-un termen rezonabil a procedurii contesta"iei de competen"a 
Comisia de contesta"ii din cadrul OSIM nu poate fi asigurat! decât dac! se aplic! în mod 
corect principiul potrivit c!ruia normele procedurale generale privind institu"ia perim!rii 
completeaz! normele speciale privind procedura de solu"ionare a contesta"iei, astfel c! l!sarea 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Sfera contesta"iilor care poart! asupra unui drept cu caracter civil cuprinde toate contesta"iile care 
poart! asupra elementelor patrimoniului justi"iabilului, cf. J.-F. Renucci, Droit européen des droits de 
l’homme, ed. a 4-a, L.G.D.J., 2010, p. 256. 
17 CEDO, Ringeisen c. Austria, 16 iul. 1971 #i König c. Germania (nr. 6232/73), 28 iun. 1978, în care  
s-a statuat c! art. 6 par. 1 din Conven"ie este aplicabil tuturor procedurilor al c!ror rezultat este decisiv 
#i determinant pentru un drept privat, cu caracter civil. 
18 CEDO, Gorraiz Lizarraga &. a. c. Spania (nr. 62543/00), 10 nov. 2004. 
19 CEDO, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgia, 23 iun. 1981. 
20 CEDO, König c. Germania, 28 iun. 1978, Perez c. Fran%a (nr. 47287/99). 
21 J.-F. Renucci, op. cit., p. 255; a se vedea CEDH, Geouffre de la Pradelle c. Fran%a, 16 dec. 1992, 
(înc!lcarea art. 6 din Conven"ie, deoarece reglement!rile privind mijloacele procedurale pentru 
ap!rarea dreptului în proceduri administrative nu sunt suficient de clare) #i CEDO, Emine Araç c. 
Turcia, 23 sep. 2008, par. 20. 
22 CEDO, 23 apr. 1987, Ettl s. a. c. Austria; 29 mar. 1989, Bock c. Germania, apud J.-F. Renucci, op. 
cit., p. 249. 
23 În acela#i sens, S. Guinchard, F. Ferrand, Procédure civile. Droit interne et communautaire, ed. 28, 
Dalloz, 2006, p. 17. 
24 CEDO, Benthem c. Olanda, 23 oct. 1985; Feldbrugge c. Olanda, 29 mai 1986. 
25 CEDO, Golder c. Marea Britanie, 21 feb. 1975, Vilho Eskelinen &. a. c. Finlanda (nr. 63235/00). 



 17 

contesta"iei în nelucrare timp de 6 luni de la ultimul act de procedur! îndeplinit de p!r$i sau de 
instan$! este sanc"ionat! cu perimarea de drept a contesta"ei. 
 Comisia de contesta"ii, care este o instan"! în în"elesul tehnico-juridic de organ c!ruia, 
prin lege i-a fost recunoscut! atribu"iunea de rezolvare a unui diferend, este competent! s! 
constate c! perimarea a intervenit de drept #i s! pronun"e hot!râri care constat! perimarea. 
 Hot!rârile care constat! perimarea nu pun cap!t procedurii contesta"iei, deoarece 
partea sanc"ionat! cu perimarea are dreptul de acces la justi"ie pe calea c!ii de atac a 
recursului, reglementat! prin dispozi"iile art. 421 alin. (2) NCPC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


