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REPUBLIC√RI
GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N ﬁ A G U V E R N U L U I Nr. 41/1998*)
privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii industriale ∫i regimul de utilizare a acestora
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Taxele pentru procedurile legale de protec˛ie
a obiectelor propriet„˛ii industriale: inven˛ii, modele de
utilitate, soiuri de plante, m„rci ∫i indica˛ii geografice,
desene ∫i modele industriale, respectiv a topografiilor
produselor semiconductoare, cele pentru men˛inerea Ón
vigoare a titlurilor de protec˛ie, precum ∫i celelalte taxe Ón
leg„tur„ cu protec˛ia propriet„˛ii industriale, inclusiv pentru
protec˛ia tranzitorie, se pl„tesc de c„tre persoanele fizice ∫i
juridice rom‚ne ∫i str„ine Ón contul Oficiului de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci (O.S.I.M.), Ón cuantumul ∫i la termenele
prev„zute Ón anexele nr. 1—6. Neplata Ón termen a taxelor
prev„zute Ón anexele nr. 1—6 are drept consecin˛„
neefectuarea procedurii respective ∫i luarea m„surilor
potrivit legii.
Art. 2. — Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate
industrial„, care nu a preluat ori nu a transmis Ón condi˛iile
legale dreptul s„u p‚n„ la data pl„˛ii, pl„te∫te taxele
prev„zute Ón anexe, dup„ cum urmeaz„:
A. pentru persoane juridice:
a) 50% din cuantumul fiec„rei taxe datorate, dac„ are
cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mic„ dec‚t
echivalentul Ón lei a dou„ milioane euro;
b) 20% din cuantumul fiec„rei taxe datorate, dac„ are
cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mic„ dec‚t
echivalentul Ón lei a un milion euro;
c) 20% din cuantumul fiec„rei taxe datorate, dac„ are
calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de inven˛ie
sau de titular al unui brevet de inven˛ie al c„rui obiect este
o inven˛ie rezultat„ Ón urma unei activit„˛i de cercetaredezvoltare cu finan˛are public„ sau este institu˛ie public„ ori
unitate nonprofit;
B. pentru persoane fizice:
a) 50% din cuantumul fiec„rei taxe datorate, dac„ are ∫i
calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele
12 luni anterioare lunii de plat„ mai mic dec‚t de 5 ori
c‚∫tigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, Ón
ultimele 12 luni;
b) 20% din cuantumul fiec„rei taxe datorate, dac„ are ∫i
calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele
12 luni anterioare lunii de plat„ mai mic dec‚t de 3 ori
c‚∫tigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, Ón
ultimele 12 luni.
Art. 3. — (1) Reducerile prev„zute la art. 2 se aplic„, la
data pl„˛ii, pentru fiecare procedur„, cu excep˛ia celor

prev„zute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 ∫i 29. Persoana
care solicit„ acordarea reducerilor Ón calitate de solicitant
sau, dup„ caz, de titular trebuie s„ prezinte, la data pl„˛ii,
acte prin care s„ dovedeasc„ Óndeplinirea condi˛iilor
prev„zute la art. 2.
(2) Œn cazul Ón care sunt mai mul˛i solicitan˛i sau titulari,
ace∫tia beneficiaz„ de reduceri, dac„ fiecare dintre aceste
persoane Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 2; Ón
aceste cazuri taxa cuvenit„ se va pl„ti Ón cuantumul
datorat de persoana care beneficiaz„ de cea mai mic„
reducere.
Art. 4. — Cuantumul taxelor Ón lei prev„zute Ón anexe,
precum ∫i nivelul cifrei de afaceri prev„zute la art. 2 pot fi
actualizate anual, prin hot„r‚re a Guvernului, Ón func˛ie de
evolu˛ia cursului de schimb ∫i, respectiv, de indicele de
infla˛ie, valabile la data de 1 noiembrie a fiec„rui an.
Hot„r‚rea Guvernului intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu prima zi
a anului urm„tor.
Art. 5. — (1) Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat
pentru Inven˛ii ∫i M„rci din taxele pl„tite de solicitan˛ii ∫i
titularii str„ini pentru efectuarea procedurilor de protec˛ie ∫i
pentru men˛inerea Ón vigoare a titlurilor de protec˛ie pe
teritoriul Rom‚niei, Ón baza unor conven˛ii interna˛ionale, se
pl„tesc sau se transfer„ Ón contul Oficiului de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci, potrivit dispozi˛iilor acestor conven˛ii.
(2) Din sumele Óncasate Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i
M„rci pl„te∫te partea de contribu˛ie a Rom‚niei la
organiza˛iile interna˛ionale ∫i regionale, conform conven˛iilor
la care este parte.
Art. 6. — Sumele ce se cuvin unor autorit„˛i
interna˛ionale sau na˛ionale pentru efectuarea unor
proceduri privind cererile de protec˛ie, Ón conformitate cu
tratatele interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, se
pl„tesc sau se transfer„ de c„tre solicitan˛i la Oficiul de
Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, urm‚nd ca ulterior s„ fie
transferate acestor autorit„˛i.
Art. 7. — (1) Persoanele fizice sau juridice rom‚ne
pl„tesc Ón lei taxele prev„zute Ón prezenta ordonan˛„.
(2) Persoanele fizice sau juridice str„ine pl„tesc Ón euro
taxele datorate.
(3) Œn cazul Ón care sunt mai mul˛i solicitan˛i sau titulari,
at‚t rom‚ni, c‚t ∫i str„ini, taxele datorate Ón comun se
pl„tesc Ón euro.
Art. 8 — Pre˛urile ∫i tarifele pentru publica˛iile ∫i
serviciile efectuate, potrivit dispozi˛iilor legale, de c„tre
Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci se stabilesc prin
ordin al directorului general al acestuia.

*) Republicat„ Ón temeiul art. IV din Legea nr. 381/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele Ón
domeniul protec˛iei propriet„˛ii industriale ∫i regimul de utilizare a acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii industriale ∫i regimul de utilizare a acestora a fost publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, a fost rectificat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 90 din
26 februarie 1998 ∫i a fost modificat„ prin:
— Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii industriale ∫i
regimul de utilizare a acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002 ∫i rectificat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002;
— Legea nr. 381/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii
industriale ∫i regimul de utilizare a acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006.
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CAPITOLUL II
Taxe pentru procedurile legale de protec˛ie a propriet„˛ii
industriale
SECﬁIUNEA 1
Taxe pentru cereri ∫i brevete de inven˛ie

Art. 9. — Cuantumul ∫i termenele de plat„ a taxelor
pentru protec˛ia inven˛iilor sunt cele prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 10. — (1) Prevederile art. 2 nu se aplic„ pentru
procedurile prev„zute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9—11,
pct. 14 lit. a) ∫i b), pct. 18 ∫i la pct. 24—38 din anexa nr. 1.
(2) Reducerile prev„zute la art. 2 se aplic„ Ón cazul
taxelor pentru men˛inerea Ón vigoare a brevetului de
inven˛ie, prev„zute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai
pentru primii 5 ani de protec˛ie.
Art. 11. — (1) Taxele de men˛inere Ón vigoare pentru
primii ani de protec˛ie, inclusiv pentru anul urm„tor anului
Ón care s-a publicat men˛iunea hot„r‚rii de acordare a
brevetului de inven˛ie, se pl„tesc Ón termen de 12 luni de
la data public„rii.
(2) Pentru fiecare dintre anii urm„tori celor prev„zu˛i la
alin. (1) taxa pentru men˛inere Ón vigoare se pl„te∫te anual,
p‚n„ la Ónceperea anului de protec˛ie respectiv.
(3) Taxele anuale pentru un brevet european se pl„tesc
la Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci pentru anii care
urmeaz„ anului Ón care men˛iunea eliber„rii brevetului
european a fost publicat„ de c„tre Oficiul European de
Brevete.
(4) Dac„ data scadent„ pentru prima plat„ a taxei
datorate se afl„ Ón perioada de 3 luni de la data public„rii
men˛iunii eliber„rii brevetului european, taxa se pl„te∫te Ón
cuantumul prev„zut la pct. 23 din anexa nr. 1.
(5) Taxele pentru men˛inerea Ón vigoare a brevetului de
inven˛ie, nepl„tite Ón termenele prev„zute la alin. (1) ∫i (2),
pot fi pl„tite ulterior, Ón termen de 6 luni, cu o majorare de
50%.
(6) Neplata acestor taxe p‚n„ la expirarea termenului
prev„zut la alin. (5) are drept urmare dec„derea titularului
din drepturile decurg‚nd din brevet. Dec„derea se public„
Ón Buletinul Oficial de Proprietate Industrial„.
Art. 12. — Odat„ cu plata taxei de revalidare a
brevetului de inven˛ie, titularul acestuia este obligat s„
pl„teasc„ ∫i taxa de men˛inere Ón vigoare, prev„zut„ la
pct. 23 din anexa nr. 1, datorat„ pentru perioada pentru
care nu s-a f„cut plata. Revalidarea se public„ Ón Buletinul
Oficial de Proprietate Industrial„.
Art. 13. — (1) Prevederile art. 2 nu se aplic„ pentru
taxele privind certificatele suplimentare de protec˛ie pentru
medicamente sau produse de uz fitosanitar, prev„zute Ón
anexa nr. 1.
(2) Prevederile referitoare la cererile ∫i brevetele de
inven˛ie prev„zute la art. 9 se aplic„ ∫i certificatelor
suplimentare de protec˛ie pentru medicamente sau produse
de uz fitosanitar.
(3) Taxa pentru men˛inerea Ón vigoare a certificatelor
suplimentare de protec˛ie se pl„te∫te anual, p‚n„ la
Ónceperea anului de protec˛ie respectiv.
SECﬁIUNEA a 2-a
Taxe pentru cereri ∫i certificate de Ónregistrare a modelelor
de utilitate

Art. 14. — Cuantumul ∫i termenele privind plata taxelor
pentru cererile ∫i certificatele de Ónregistrare de model de
utilitate sunt prev„zute Ón anexa nr. 2.
Art. 15. — Prevederile art. 2 nu se aplic„ pentru
procedurile prev„zute la pct. 2 ∫i la pct. 4 lit. b) ∫i c) din
anexa nr. 2.

Art. 16. — Taxele pentru men˛inerea Ón vigoare a
modelelor de utilitate se pl„tesc pe grupe de ani, potrivit
anexei nr. 2.
Art. 17. — Prevederile referitoare la cererile ∫i brevetele
de inven˛ie prev„zute la art. 9 se aplic„ ∫i modelelor de
utilitate.
SECﬁIUNEA a 3-a
Taxe pentru cereri ∫i brevete pentru soiuri de plante

Art. 18. — Cuantumul ∫i termenele privind plata taxelor
pentru cererile ∫i brevetele pentru soi sunt prev„zute Ón
anexa nr. 3.
Art. 19. — Prevederile art. 2 nu se aplic„ pentru
procedurile prev„zute Ón anexa nr. 3.
Art. 20. — (1) Taxele pentru men˛inerea Ón vigoare
pentru primii ani de protec˛ie, care curg de la data
acord„rii brevetului pentru soi, se pl„tesc p‚n„ la data
eliber„rii brevetului.
(2) Pentru fiecare dintre anii urm„tori celor prev„zu˛i la
alin. (1), taxa pentru men˛inerea Ón vigoare se pl„te∫te
anual, p‚n„ la Ónceperea anului de protec˛ie respectiv.
Art. 21. — Taxele pentru men˛inerea Ón vigoare a
brevetului pentru soi, nepl„tite Ón termenele prev„zute Ón
anexa nr. 3, pot fi pl„tite ulterior, Ón termen de 6 luni, cu o
majorare de 50%.
SECﬁIUNEA a 4-a
Taxe pentru Ónregistrarea m„rcilor ∫i a indica˛iilor geografice

Art. 22. — Cuantumul ∫i termenele privind plata taxelor
pentru m„rci ∫i indica˛ii geografice sunt prev„zute Ón anexa
nr. 4.
Art. 23. — Pentru Ónregistrarea m„rcilor ∫i a indica˛iilor
geografice nu se aplic„ prevederile art. 2.
Art. 24. — (1) Taxele pentru reÓnnoirea m„rcii sau a
indica˛iei geografice, nepl„tite Ón termenul prev„zut de lege,
pot fi pl„tite ulterior, Óntr-un termen de 6 luni de la
expirarea protec˛iei, cu o majorare de 50%.
(2) Neplata acestor taxe p‚n„ la expirarea termenului
prev„zut la alineatul precedent are drept urmare dec„derea
titularului din drepturile ce decurg din Ónregistrarea unei
m„rci sau indica˛ii geografice.
SECﬁIUNEA a 5-a
Taxe pentru Ónregistrarea desenelor ∫i a modelelor industriale

Art. 25. — Cuantumul ∫i termenele privind plata taxelor
pentru desenele ∫i modelele industriale sunt prev„zute Ón
anexa nr. 5.
Art. 26. — (1) Pentru Ónregistrarea desenelor ∫i a
modelelor industriale se aplic„ numai reducerile prev„zute
la art. 2 lit. a).
(2) Nu se aplic„ reducerile men˛ionate la alin. (1) pentru
taxele prev„zute la pct. 3, 4 ∫i 8—17 din anexa nr. 5.
Art. 27. — (1) Taxele pentru men˛inerea Ón vigoare ∫i
pentru reÓnnoirea certificatului de desen sau model
industrial se pl„tesc pe perioade de c‚te 5 ani.
(2) Taxele men˛ionate la alin. (1), nepl„tite Ón termenele
prev„zute Ón anexa nr. 5, pot fi pl„tite ulterior, Ón termen
de 6 luni, cu o majorare de 50%.
SECﬁIUNEA a 6-a
Taxe pentru Ónregistrarea topografiilor produselor
semiconductoare

Art. 28. — Cuantumul ∫i termenele privind plata taxelor
pentru topografiile produselor semiconductoare sunt
prev„zute Ón anexa nr. 6.
Art. 29. — Prevederile art. 2 nu se aplic„ pentru taxele
prev„zute Ón anexa nr. 6.
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Art. 30. — (1) Plata taxelor prev„zute la pct. 1—5 din
anexa nr. 6 reprezint„ una dintre condi˛iile legale de
constituire a depozitului reglementar necesar Ónregistr„rii
unei topografii.
(2) Neplata taxelor prev„zute la alin. (1) are ca efect
respingerea de la Ónregistrare a topografiei.
Art. 31. — Taxele prev„zute Ón anexa nr. 6, Óncasate
de Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, se restituie
pl„titorului, la cererea acestuia, dac„ nu s-a Ónceput
efectuarea lucr„rilor pentru care au fost pl„tite, cu excep˛ia
taxelor prev„zute la pct. 1 ∫i 2, care nu se restituie.
CAPITOLUL III
Regimul de utilizare a taxelor din domeniul
propriet„˛ii industriale
Art. 32. — (1) Œncas„rile Ón lei ∫i Ón valut„, ob˛inute ca
urmare a aplic„rii prezentei ordonan˛e, constituie venituri
ale Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, care se
gestioneaz„ ∫i se utilizeaz„ Ón regim extrabugetar, Ón
condi˛iile legii. Cheltuielile de func˛ionare ∫i cheltuielile de
investi˛ii ale Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci se
finan˛eaz„ din veniturile extrabugetare realizate.
(2) Pentru constituirea fondurilor necesare finan˛„rii
cheltuielilor de capital necesare consolid„rii ∫i extinderii
sediului Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, prin legile
bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat
Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci. Sumele
necheltuite la sf‚r∫itul anului din aloca˛iile bugetare se
vars„ la bugetul de stat.
Art. 33. — Bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Oficiului
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci se Óntocme∫te anual,
potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finan˛elor Publice, ∫i se aprob„ de directorul general al
Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, cu avizul
Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. 34. — Disponibilit„˛ile b„ne∫ti Ón lei ∫i Ón valut„,
existente la sf‚r∫itul anului, dup„ sc„derea obliga˛iilor de
plat„ ∫i a Óncas„rilor anticipate, se repartizeaz„ astfel:
a) o cot„ de p‚n„ la 50% pentru premierea personalului
Óncadrat cu contract individual de munc„;
b) diferen˛a se reporteaz„ ∫i r„m‚ne la dispozi˛ia
Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci ∫i se utilizeaz„ Ón
anul urm„tor, potrivit destina˛iilor aprobate prin bugetul de
venituri ∫i cheltuieli, Ón condi˛iile legii.
Art. 35. — (1) Fondul de premiere se poate constitui ∫i
acorda lunar, conform legii, cu obliga˛ia Óncadr„rii Ón fondul
anual aprobat prin bugetul de venituri ∫i cheltuieli.
(2) Criteriile ∫i condi˛iile de acordare a premierilor
prev„zute la art. 34 se stabilesc prin ordin al directorului
general al Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci.
CAPITOLUL IV
Contraven˛ii ∫i sanc˛iuni
Art. 36. — (1) Efectuarea f„r„ plata taxelor legale a
procedurilor prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 50 lei la
250 lei.
(2) Constatarea contraven˛iei se face de c„tre
persoanele Ómputernicite de directorul general al Oficiului
de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci.
(3) Prevederile alin. (1) se completeaz„ cu cele ale
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
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CAPITOLUL V
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 37. — Anexele nr. 1—6*) fac parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„.
Art. 38. — Pentru procedurile ∫i pentru men˛inerea Ón
vigoare a titlurilor de protec˛ie la care nu au fost pl„tite
taxele p‚n„ la intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e se
datoreaz„ taxele prev„zute Ón anexele la prezenta
ordonan˛„.
Art. 39. — Œn termen de 3 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e, Guvernul va adopta o nou„
hot„r‚re privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului de
Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci**), ca urmare a func˛ion„rii
acestuia Ón regim extrabugetar.
Art. 40. — Directorul general al Oficiului de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci aprob„ norme Ón aplicarea prevederilor
prezentei ordonan˛e, cu avizul Ministerului Finan˛elor
Publice.
Art. 41. — Prevederile prezentei ordonan˛e intr„ Ón
vigoare la 30 de zile de la data public„rii ei Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 42. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e se abrog„: Legea nr. 120/1992 privind taxele
pentru cererile de brevet de inven˛ie ∫i pentru brevetele de
inven˛ie, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hot„r‚rea Guvernului
nr. 274/1991 privind taxele cu privire la m„rci de fabric„,
de comer˛ ∫i de serviciu, precum ∫i la denumiri de origine
a produselor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 ∫i anexele nr. 1 ∫i
2 din Legea nr. 129/1992 privind protec˛ia desenelor ∫i
modelelor industriale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44—47
din Legea nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor
circuitelor integrate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula
nr. 25 pct. (2) alin. 2, Regula nr. 28 pct. (3) c) ∫i Regula
nr. 38 pct. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 64/1991 privind brevetele de inven˛ie, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 152/1992, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992;
art. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 222/1995 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului de Stat pentru Inven˛ii
∫i M„rci, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum ∫i alte
dispozi˛ii legale contrare.
N O T √:

Reproducem mai jos articolul III din Legea nr. 381/2005,
care nu este Óncorporat Ón textul republicat al Ordonan˛ei
Guvernului nr. 41/1998 ∫i care se aplic„, Ón continuare, ca
dispozi˛ie proprie a Legii nr. 381/2005:
îArt. III. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2006.
(2) Pe aceea∫i dat„ se abrog„ art. 43 ∫i anexa din
Legea nr. 255/1998 privind protec˛ia noilor soiuri de plante,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 525
din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i
dezvoltarea tehnologic„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu
modific„rile ulterioare, precum ∫i orice alte dispozi˛ii
contrare.“

*) Anexele nr. 1—6 sunt reproduse Ón facsimil.
**) Hot„r‚rea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, a fost publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998.
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L E G E A Nr. 365/2002
privind comer˛ul electronic*)
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 1
Defini˛ii

Œn Ón˛elesul prezentei legi, urm„torii termeni se definesc
astfel:
1. serviciu al societ„˛ii informa˛ionale — orice serviciu
care se efectueaz„ utiliz‚ndu-se mijloace electronice ∫i
prezint„ urm„toarele caracteristici:
a) este efectuat Ón considerarea unui folos patrimonial,
procurat ofertantului Ón mod obi∫nuit de c„tre destinatar;
b) nu este necesar ca ofertantul ∫i destinatarul s„ fie
fizic prezen˛i simultan Ón acela∫i loc;
c) este efectuat prin transmiterea informa˛iei la cererea
individual„ a destinatarului;

2. mijloace electronice — echipamente electronice ∫i
re˛ele de cablu, fibr„ optic„, radio, satelit ∫i altele
asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau
transmiterea informa˛iei;
3. furnizor de servicii — orice persoan„ fizic„ sau juridic„
ce pune la dispozi˛ie unui num„r determinat sau
nedeterminat de persoane un serviciu al societ„˛ii
informa˛ionale;
4. furnizor de servicii stabilit Óntr-un stat — un furnizor de
servicii av‚nd un sediu stabil pe teritoriul unui stat ∫i care
desf„∫oar„ efectiv o activitate economic„ utiliz‚nd acel
sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioad„
nedeterminat„; stabilirea unui furnizor de servicii Óntr-un stat
nu este determinat„ Ón mod necesar de locul Ón care sunt
amplasate mijloacele tehnice ∫i tehnologice necesare
furniz„rii serviciului;
5. domeniu — o zon„ dintr-un sistem informatic,
de˛inut„ ca atare de o persoan„ fizic„ sau juridic„ ori de

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Legea nr. 121/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 365/2002 privind comer˛ul electronic,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Legea nr. 365/2002 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002 ∫i a mai fost modificat„ prin
Legea nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri,
prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.

