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1. Legea nr. 129/1992 (republicată) privind protecţia desenelor si modelelor -  Monitorul Oficial 

nr. 242/04.04.2014. 

2. H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind 

protecţia desenelor şi modelelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 181/10 martie 2008. 

3. Legea nr. 44/1992 privind aderarea României la Aranjamentul de la Haga;  (Monitorul Oficial 

nr. 95/15.05.1992). 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei 

proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959/ 

29.11.2006. 

5. Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm 

la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1177/28.12.1968 – Buletinul Oficial 

nr.1/06.01.1969 

6. Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C, 

Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comerţ (TRIPS) 

încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea 

nr.133/1994 – Monitorul Oficial nr. 360/27.12.1994 - dispoziţiile privind desenele şi modelele 

industriale. 

7. Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele, din 6.XI.1925, 

cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992 - 

Monitorul Oficial nr. 95/15.05.1992 

8. Actul de la Geneva şi Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor 

şi modelelor, adoptat la 2 iulie 1999, ratificat de România prin Legea nr.15/2001 - Monitorul 

Oficial nr. 103/28.02.2001 

9. Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor şi modelelor industriale, semnat la 

8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea 

nr.3/1998 - Monitorul Oficial nr. 10/14.01.19987. Aranjamentul de la Locarno privind 

clasificarea desenelor si modelelor industriale, aprobat prin Legea nr. 3/1998. 

10. Directiva 98/71/CEE privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale. 

11. Regulamentul CE nr. 6/2002 privind desenele şi modelele comunitare.  
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12. Ordonanţa de Guvern nr. 66 din 17 august 2000 (*republicata*) privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala - Monitorul Oficial nr. 1.019/21.12. 

2006. 

13. Instrucţiunile nr.108 /17.10.2002 de aplicare a O.G. nr.66/2000 republicata (publicate în 

Monitorul Oficial nr. 826/15.11.2002), modificate prin Ordinul nr.113/17.09.2009 (publicat în 

Monitorul Oficial nr. 633/24.09.2009). 

14. Site-uri web: www.osim.ro, www.wipo.int şi www.euipo.europa.eu – legi, regulamente, 

formulare, ordine şi instrucţiuni privind fluxul de examinare a cererilor de înregistrare a 

desenelor şi modelelor, depunerea on-line a cererilor de înregistrare, cercetări documentare, etc. 
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