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încălcare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 
privind marca comunitară

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să afle dacă România a respectat dispozițiile articolului 95 din 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca 
comunitară, în conformitate cu care, „fiecare stat membru comunică Comisiei, în termen de 
trei ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 40/94, o listă a instanțelor 
competente în domeniul mărcilor comunitare, conținând o mențiune privind denumirea și 
competența teritorială a acestora”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

La 8 decembrie 2010, Comisia a primit o notificare din partea României conform căreia 
Tribunalul București, în calitate de tribunal de primă instanță, și Curtea de Apel București, în 
calitate de tribunal de a doua instanță (recurs), au fost desemnate drept instanțe și tribunale 
competente în domeniul mărcilor comunitare. În consecință, România a adus la cunoștința 
Comisiei lista sa de instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare, indicând 
denumirea și competența teritorială a acestora, după cum este prevăzut la articolul 95 din 
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Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară (CTMR)1 - fostul 
Regulament (CE) nr. 40/94 al Consiliului.

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia confirmă faptul că, în conformitate cu 
articolul 95 din CTMR, Tribunalul București, în calitate de tribunal de primă instanță, și 
Curtea de Apel București, în calitate de tribunal de a doua instanță (recurs), sunt instanțele și 
tribunalele românești competente în domeniul mărcilor comunitare.

                                               
1 JO L 78, 24.3.2009, p. 1.


