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Secţiunea a 3-a. Acceptarea cererii de intervenţie

Art. 7. (1) în cazul în care Autoritatea Naţională a Vămilor acceptă cererea, stabileşte şi 
perioada de intervenţie, de până la un an.

(2) La expirarea acestei perioade şi cu condiţia achitării de către titularul dreptului a tuturor 
costurilor ce decurg din prezenta lege, la solicitarea scrisă a acestuia, Autoritatea Naţională a 
Vămilor poate prelungi perioada de intervenţie cu cel mult un an.

Art. 8. Prevederile art. 5 şi 6 se aplică în mod corespunzător solicitărilor de prelungire a 
perioadei de intervenţie.

Capitolul III. Condiţiile în care se face intervenţia autorităţii vamale

Art. 9. Pe baza cererii de intervenţie acceptate şi, când este cazul, după consultarea titularului 
dreptului, autoritatea vamală reţine mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate 
intelectuală şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire, notificând în scris această măsură atât 
titularului dreptului, cât şi declarantului/deţinătorului/destinatarului mărfurilor.

Art. 10. (1) În cazul în care autoritatea vamală a reţinut mărfurile susceptibile a aduce atingere 
unui drept de proprietate intelectuală şi/sau a suspendat operaţiunea de vămuire, mărfurile pot 
fi distruse, fără să se urmeze procedura prevăzută la art. 11, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) titularul dreptului informează în scris autoritatea vamală, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data primirii notificării prevăzute la art. 9, că mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de 
proprietate intelectuală; în cazul mărfurilor perisabile, termenul este de 3 zile lucrătoare;

b) titularul dreptului depune la autoritatea vamală, în termenul prevăzut la lit. a), acordul scris 
al declarantului/ deţinătorului/destinatarului mărfurilor că abandonează aceste mărfuri, în vederea 
distrugerii; acest acord poate fi transmis autorităţii vamale direct de către declarantul/ deţinătorul/
destinatarul mărfurilor.

(2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se prezumă a fi îndeplinită dacă în termenul prevăzut 
la alin. (1) lit. a) declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor nu se opune în mod expres, în scris, 
reţinerii şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire ori distrugerii mărfurilor.

(3) Autoritatea vamală prelevează în mod obligatoriu eşantioane din mărfurile care urmează 
să fie distruse, conform reglementărilor vamale, urmând ca acestea să fie păstrate în vederea 
constituirii de probe în instanţă, dacă va fi cazul.

(4) Cheltuielile de distrugere vor fi suportate de titularul dreptului.
(5) Dacă declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor contestă măsura reţinerii şi/sau a 

suspendării operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, se urmează procedura 
prevăzută la art. 11.

Art. 11. (1) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea 
mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării 
unei acţiuni civile în justiţie sau a unei plângeri penale şi dacă dispoziţiile art. 10 nu sunt aplicabile, 
autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte 
condiţii legale sunt îndeplinite.

(2) În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului dreptului, Autoritatea Naţională a Vămilor 
poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucrătoare.

(3) În cazul mărfurilor perisabile, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate 
intelectuală, perioada la care se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucrătoare, fără posibilitatea 
de a fi prelungită.

(4) În situaţia în care titularul dreptului formulează o acţiune civilă în instanţă sau o plângere 
penală, autoritatea vamală reţine mărfurile până la data când hotărârea judecătorească rămâne 
definitivă şi irevocabilă.

Art. 12. (1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor şi 
modelelor industriale, brevetelor de invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de 
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soi, declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obţine eliberarea mărfurilor 
şi/sau acordarea liberului de vamă, cu constituirea unei garanţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) titularul dreptului să fi depus la Autoritatea Naţională a Vămilor dovada formulării unei acţiuni 
civile în justiţie sau a unei plângeri penale;

b) să nu se fi dispus pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor, 
înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 11;

c) toate formalităţile vamale să fi fost îndeplinite, potrivit legii.
(2) Garanţia prevăzută la alin. (1) trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului 

dreptului şi se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentei legi; constituirea garanţiei nu 
aduce atingere altor posibilităţi de acţiune disponibile titularului dreptului, potrivit legii.

(3) În cazul în care acţiunea civilă în justiţie sau plângerea penală a fost formulată altfel decât 
din iniţiativa titularului dreptului asupra desenelor şi modelelor industriale, brevetelor de invenţie, 
certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi, garanţia va fi disponibilizată dacă, 
în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării titularului dreptului, acesta nu face dovada 
iniţierii unei proceduri legale privind mărfurile la care face referire alin. (1).

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare.

Art. 13. (1) Pentru a se stabili dacă s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, 
autoritatea vamală va comunica titularului dreptului, la cererea scrisă a acestuia, informaţii privind 
numele şi adresa declarantului/ destinatarului/deţinătorului mărfurilor, originea şi ţara de expediţie 
a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dacă autoritatea 
vamală deţine aceste informaţii.

(2) Titularul dreptului care primeşte informaţiile prevăzute la alin. (1) nu le poate utiliza decât 
în scopul aplicării prevederilor cuprinse la art. 10-12.

(3) Utilizarea acestor informaţii în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2) atrage angajarea 
răspunderii titularului dreptului şi suspendarea intervenţiei.

(4) Dacă titularul dreptului continuă să încalce obligaţia prevăzută la alin. (2), autoritatea vamală 
poate refuza prelungirea perioadei de intervenţie.

Art. 14. (1) Autoritatea vamală va permite titularului dreptului şi declarantului/destinatarului/
deţinătorului mărfurilor să examineze mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate 
intelectuală, pentru care s-a luat măsura reţinerii şi/sau a suspendării operaţiunii de vămuire.

(2) La solicitarea expresă a titularului dreptului, biroul vamal poate să preleveze eşantioane şi 
să le pună la dispoziţie acestuia, numai pentru a fi analizate în scopul utilizării rezultatului analizei 
în instanţă.

(3) Când eşantioanele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna 
după efectuarea acesteia, pe cât posibil înainte de eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului 
de vamă.

(4) Toate cheltuielile şi responsabilităţile legate de analiza acestor eşantioane sunt în sarcina 
titularului dreptului.

Capitolul IV. Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc 
atingere unui drept de proprietate intelectuală

Art. 15. Mărfurile pentru care s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală 
nu pot intra sau ieşi de pe teritoriul României ori în/din zonele libere sau antrepozite libere, nu pot 
fi importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv.

Art. 16. (1) Mărfurile prevăzute la art. 15 pot avea următoarele destinaţii:
a) distrugerea, conform normelor legale în vigoare;
b) predarea cu titlu gratuit, în funcţie de natura bunurilor, către instituţii din domeniul ocrotirii 

sociale, organizaţii sau asociaţii nonprofit cu caracter umanitar, asociaţii ori cluburi sportive, instituţii 
de învăţământ sau persoane fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, dacă există 
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acordul scris al titularului dreptului şi dacă sunt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor 
fizice, cu condiţia de a nu fi comercializate.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor sale pe 
cale judiciară, potrivit legii.

Capitolul V. Contravenţii

Art. 17. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) fapta declarantului/destinatarului/deţinătorului mărfurilor de a introduce sau scoate de pe 

teritoriul României mărfurile stabilite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;
b) neîndeplinirea de către titularul dreptului a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (7);
c) neîndeplinirea obligaţiei de a nu comercializa mărfurile preluate în condiţiile art. 16 alin. (1) 

lit. b).
(2) Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mărfurile care fac obiectul contravenţiei se confiscă, iar 

dacă nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora; termenul 
de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii în cazul acestei contravenţii curge de la data la care se 
stabileşte, în condiţiile prezentei legi, că mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.

(4) Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
(5) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică prin proces-verbal încheiat potrivit 

prevederilor art. 185 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe personalul vamal care, potrivit atribuţiilor de serviciu, are calitatea de 
agent constatator al contravenţiilor.

Art. 18. Contravenţiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul VI. Responsabilitatea autorităţii vamale şi a titularului dreptului

Art. 19. (1) Acceptarea unei cereri de intervenţie nu îndreptăţeşte titularul dreptului să solicite 
autorităţii vamale o compensaţie sau daune, în situaţia în care mărfurile prevăzute la art. 1 nu au 
fost descoperite de autoritatea vamală.

(2) Reţinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi/
sau suspendarea operaţiunii de vămuire, în condiţiile prezentei legi, nu angajează răspunderea 
autorităţii vamale faţă de persoanele care pot invoca un drept asupra mărfurilor prevăzute la art. 1, 
pentru eventualele prejudicii suferite de acestea ca rezultat al intervenţiei autorităţii vamale.

Art. 20. Cheltuielile legate de depozitarea, manipularea şi păstrarea mărfurilor sub supraveghere 
vamală, precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli similare sunt în sarcina titularului 
dreptului.

Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 21. (1) Pentru cererile de intervenţie depuse în baza prevederilor Legii nr. 202/2000 privind 
unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor 
de vămuire, cu modificările ulterioare, perioada de intervenţie rămâne valabilă până la expirarea 
termenului aprobat, dacă titularul dreptului depune declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. a).

(2) Măsurile de reţinere a mărfurilor şi de suspendare a operaţiunilor de vămuire iniţiate de 
autoritatea vamală, potrivit Legii nr. 202/2000, cu modificările ulterioare, vor fi finalizate potrivit 
dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 22. Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 141/1997 privind 
Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 23. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi Oficiul Român pentru Drepturile de 
Autor vor pune la dispoziţie autorităţii vamale informaţiile necesare pentru identificarea drepturilor 
protejate şi a titularilor acestora.

Art. 24. (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 202/2000 privind unele 
măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor 
de vămuire, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, 
cu modificările ulterioare.

Art. 25. În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), Autoritatea Naţională a Vămilor va elabora 
normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.



6. Hotărârea Guvernului nr. 88/2006 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 344/2005 privind  
unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

 intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

publicată în 
M. Of. nr. 95 din 1 februarie 2006

cu modificările şi completările aduse prin:
	H.G. nr. 946/2007 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul vamal (M. Of. nr. 627 din 

2007).

Art. 1. Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 februarie 2006.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 301/2001 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind 
unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor 
de vămuire, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I din 22 martie 2001.

Anexă

Norme 
de aplicare a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

Cuprins Art.
Capitolul I. Procedura de întocmire, depunere şi prelucrare a cererii  

de intervenţie a autorităţii vamale ___________________________________________ 1-5
Capitolul II. Condiţii în care se face intervenţia autorităţii vamale _____________________ 6-16
Capitolul III. Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept 

de proprietate intelectuală _______________________________________________ 17-18
Capitolul IV. Aspecte financiare ______________________________________________ 19-20
Anexele nr. 1-3 la norme. Abrogate.
Anexa nr. 4A la norme
Anexa nr. 4B la norme
Anexa nr. 5 la norme
Anexa nr. 6 la norme

Capitolul I. Procedura de întocmire, depunere şi prelucrare  
a cererii de intervenţie a autorităţii vamale

Art. 1-2.[1] Abrogate.

Art. 3. (1)-(2)[2] Abrogate.
(3)[3] Dacă persoana care depune cererea de intervenţie este un reprezentant al deţinătorului 

dreptului sau al persoanei autorizate să utilizeze unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) 
din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva 

[1] Art. 1 şi 2 au fost abrogate prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 946/2007.
[2] Alin. (1), (2) şi (4) ale art. 3 au fost abrogate prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 946/2007.
[3] Alin. (3) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 946/2007.
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mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum 
şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală, aceasta va depune la Autoritatea Naţională a Vămilor şi copia legalizată a documentului 
care face dovada calităţii ei de reprezentant în faţa autorităţii vamale. 

(4) Abrogat.

Art. 4.[1] Abrogat.

Art. 5. (1)[2] În situaţia expirării perioadei de valabilitate a cererii de intervenţie, prevăzută la 
art. 8 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, titularul dreptului trebuie să depună 
o cerere scrisă la Autoritatea Naţională a Vămilor, prin care să solicite prelungirea perioadei de 
intervenţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea acesteia. 

(2) Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare a titularului dreptului şi ale cererii de 
intervenţie pentru care se solicită prelungirea, menţiuni, dacă este cazul, privind modificarea 
informaţiilor cuprinse în cererea de intervenţie, precum şi semnătura şi ştampila, după caz.

(3) La cererea de prelungire se anexează documentele prevăzute la art. 2 din Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 1.891/2004 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului 
(CE) nr. 1.383/2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de 
a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie 
aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, numai dacă 
au intervenit modificări faţă de documentele anexate la cererea de intervenţie.

Capitolul II. Condiţii în care se face intervenţia autorităţii vamale

Art. 6. Copii ale cererilor de intervenţie acceptate se transmit de Autoritatea Naţională a 
Vămilor către direcţiile regionale vamale, care le transmit tuturor birourilor vamale din subordine.

Art. 7-8.[3] Abrogate.

Art. 9. (1) Reţinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală 
şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire se fac/se face în baza adeverinţei de reţinere a bunurilor 
şi se păstrează sub supraveghere vamală conform prevederilor legale.

(2) Dacă o declaraţie vamală se referă atât la mărfuri susceptibile a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală, cât şi la mărfuri care nu se află în această situaţie, se procedează astfel:

a) autoritatea vamală invalidează declaraţia vamală depusă iniţial;
b) declarantul depune o declaraţie vamală pentru mărfurile care nu sunt susceptibile a încălca 

un drept de proprietate intelectuală;
c) autoritatea vamală evidenţiază pe factura prezentată numărul adeverinţei de reţinere a 

bunurilor, cantitatea şi valoarea mărfurilor reţinute.

Art. 10. (1) Biroul vamal informează imediat, în scris, direcţia regională vamală în subordinea 
căreia se află despre măsura luată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4A, şi transmite copii 
ale documentelor pe care le deţine în legătură cu mărfurile reţinute.

(2) Direcţia regională vamală informează imediat, în scris, Autoritatea Naţională a Vămilor, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 4B, şi transmite copii ale documentelor pe care le deţine 
în legătură cu mărfurile reţinute.

Art. 11. (1) Direcţia regională vamală notifică de îndată titularului dreptului şi declarantului/
deţinătorului/ destinatarului mărfurilor măsura luată de biroul vamal, potrivit modelelor prevăzute 
în anexele nr. 5 şi 6, înştiinţându-i asupra cantităţii efective sau estimate şi naturii mărfurilor 
susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.

(2)[4] Abrogat.

[1] Art. 4 a fost abrogat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 946/2007.
[2] Alin. (1) şi (3) ale art. 5 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 946/2007.
[3] Art. 7 şi 8 au fost abrogate prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 946/2007.
[4] Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 946/2007.
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(3)[1] Corespondenţa prevăzută în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, în Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 1.891/2004 şi în Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, denumită 
în continuare Lege, referitoare la fiecare reţinere şi/sau suspendare a operaţiunii de vămuire, 
se transmite de titularul dreptului la direcţia regională vamală de la care a primit notificarea, cu 
excepţia cererii de intervenţie.

Art. 12. (1)[2] În situaţia în care titularul dreptului informează direcţia regională vamală că a 
fost formulată o acţiune civilă în justiţie sau o plângere penală, acesta trebuie să transmită, în 
termenele prevăzute la art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, copia acesteia 
şi dovada depunerii la instanţă sau la autoritatea competentă. 

(2) Dacă acordul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege este depus la biroul vamal, acesta 
se transmite de îndată, în copie, la direcţia regională vamală.

(3) Copia opoziţiei scrise depuse de declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor la direcţia 
regională vamală, conform art. 10 alin. (2) din Lege, precum şi copia acţiunii civile în justiţie sau a 
plângerii penale depuse de titularul dreptului sunt transmise biroului vamal care a reţinut mărfurile 
şi/sau a suspendat operaţiunea de vămuire.

(4) Direcţiile regionale vamale informează operativ Autoritatea Naţională a Vămilor asupra 
stadiului reţinerii şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire a mărfurilor susceptibile a aduce atingere 
unui drept de proprietate intelectuală.

Art. 13.[3] (1) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1.383/2003, care nu au fost declarate la autoritatea vamală şi sunt descoperite de aceasta 
în timpul controalelor efectuate potrivit legii, autoritatea vamală aplică măsurile legale cu privire 
la sustragerea de la controlul vamal.

(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) se dispune confiscarea mărfurilor, autoritatea vamală 
transmite notificările prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 
sau, după caz, la art. 9 alin. (2) din acelaşi regulament.

(3) Dacă, potrivit alin. (1), nu se dispune confiscarea mărfurilor, autoritatea vamală reţine 
mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, în temeiul prevederilor 
art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003 sau, după caz, ale art. 9 alin. (1) 
din acelaşi regulament.

Art. 14. (1)[4] În cazul mărfurilor prevăzute la art. 1 din Lege, care au intrat în proprietatea privată 
a statului prin confiscare sau abandon la autoritatea vamală, inclusiv prin expirarea termenelor 
de păstrare în conformitate cu reglementările vamale, autoritatea vamală notifică numai titularul 
dreptului, conform anexei nr. 5.

(2) Biroul vamal informează imediat, în scris, direcţia regională vamală în subordinea căreia 
se află despre mărfurile aflate în situaţia prevăzută la alin. (1), conform modelului prezentat în 
anexa nr. 4A, şi transmite copii ale documentelor pe care le deţine în legătură cu aceste mărfuri.

(3) Direcţia regională vamală informează imediat, în scris, Autoritatea Naţională a Vămilor, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 4B, şi transmite copii ale documentelor pe care le deţine 
în legătură cu mărfurile reţinute.

(4) Dacă există o cerere de intervenţie acceptată şi dacă titularul dreptului informează în scris 
direcţia regională vamală, în termen de 10 zile lucrătoare, că mărfurile care fac obiectul notificării 
aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, acestea vor avea destinaţia prevăzută la art. 16 
din Lege; dacă nu este depusă cerere de intervenţie, se aplică în mod corespunzător prevederile 
art. 4 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003.

(5) Termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primirii notificării de către titularul dreptului.
(6) În cazul mărfurilor perisabile, termenul în care titularul dreptului informează în scris direcţia 

[1] Alin. (3) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 946/2007.
[2] Alin. (1) al art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 946/2007.
[3] Art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 946/2007.
[4] Alin. (1) şi (4) ale art. 14 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 946/2007.
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regională vamală că mărfurile care fac obiectul notificării aduc atingere unui drept de proprietate 
intelectuală este de 3 zile lucrătoare.

Art. 15. (1) Eşantioanele prelevate de autoritatea vamală conform art. 10 alin. (3) din Lege 
sunt păstrate de biroul vamal o perioadă de un an.

(2)[1] La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) eşantioanele se distrug pe cheltuiala titularului 
dreptului.

(3) Cu acordul scris al titularului dreptului, eşantioanele prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate de 
Autoritatea Naţională a Vămilor ca material de instruire a lucrătorilor vamali.

Art. 16. Prelevarea de eşantioane se efectuează în condiţiile prevăzute de reglementările vamale.

Art. 161.[2] (1) Informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) 
nr. 1.383/2003, referitoare la autoritatea vamală română competentă responsabilă cu primirea şi 
prelucrarea cererii de intervenţie, se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.

(2) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică la Comisia Europeană informaţiile referitoare la 
România, prevăzute la art. 8 alin. (1)-(4) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.891/2004.

Capitolul III. Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc  
atingere unui drept de proprietate intelectuală

Art. 17.[3] Distrugerea mărfurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală 
se face conform prevederilor legale pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, toate cheltuielile legate de distrugere 
fiind suportate de titularul dreptului.

Art. 18. Biroul vamal va transmite direcţiei regionale vamale copii ale proceselor-verbale 
de distrugere a mărfurilor sau de predare a acestora cu titlu gratuit, precum şi, după caz, ale 
proceselor-verbale de contravenţie întocmite.

Capitolul IV. Aspecte financiare

Art. 19. (1)[4] Cuantumul garanţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1.383/2003 se stabileşte la nivelul valorii în vamă a mărfurilor susceptibile a aduce atingere 
unui drept de proprietate intelectuală, conform declaraţiei vamale.

(2) Constituirea garanţiei de către declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor se face printr-un 
depozit bănesc, în lei, în conturile de garanţii ale direcţiilor regionale vamale, deschise la direcţiile 
de trezorerie şi contabilitate publică din localitatea unde îşi au sediul acestea.

Art. 20. (1) Garanţia instituită va fi indisponibilizată până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă 
a acţiunii civile în instanţă sau a plângerii penale formulate de titularul dreptului.

(2) Direcţia regională vamală execută total sau parţial garanţia în favoarea titularului dreptului 
numai dacă prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a dispus astfel; în caz contrar, 
garanţia se disponibilizează persoanei care a constituit-o.

(3) Pentru garanţia constituită autoritatea vamală nu datorează dobânzi sau alte sume.

Art. 21. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

[1] Alin. (2) al art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din H.G. nr. 946/2007.
[2] Art. 161 a fost introdus prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 946/2007.
[3] Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 946/2007.
[4] Alin. (1) al art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 946/2007.
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Anexele nr. 1-3[1]  
la norme. Abrogate

Anexa nr. 4A[2]  
la norme

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
Direcţia regională vamală .....................................
Biroul vamal ..........................................................
Adresa ...................................................................
Telefon ................................ /Fax .........................
Nr. ..................../...............

Către Direcţia Regională Vamală ......................................

Vă informăm asupra măsurii de reţinere a mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor 
de proprietate intelectuală şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire, conform art. 4 alin. (1)/art. 9 
alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, în baza:
q Cererii de intervenţie a autorităţii vamale nr. ..................................;
q acţiunii din oficiu.
Anexăm copii ale următoarelor documente:
q declaraţie vamală;
q adeverinţă de reţinere a bunurilor;
q documente de transport;
q factură;
q alte documente care au legătură cu mărfurile reţinute.

Şeful Biroului vamal, 
......................................... 
(semnătura şi ştampila)

Anexa nr. 4B[3]  
la norme

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
Direcţia regională vamală .....................................
Adresa ...................................................................
Telefon ............................/Fax ..............................
Nr. ..................../...............

Către Autoritatea Naţională a Vămilor

Vă informăm asupra măsurii de reţinere a mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor 
de proprietate intelectuală şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire, conform art. 4 alin. (1)/art. 9 
alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.383/2003, în baza:
q Cererii de intervenţie a autorităţii vamale nr. ...;
q acţiunii din oficiu.
Anexăm copii ale următoarelor documente:
q declaraţie vamală;
q adeverinţă de reţinere a bunurilor;

[1] Anexele nr. 1-3 la norme au fost abrogate prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 946/2007.
[2] Anexa nr. 4A la norme este reprodusă astfel cum a fost modificată prin Anexa nr. 1 menţionată art. I pct. 12 

din H.G. nr. 946/2007.
[3] Anexa nr. 4B la norme este reprodusă astfel cum a fost modificată prin Anexa nr. 2 menţionată în art. I pct. 12 

din H.G. nr. 946/2007.


