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In perioada 9-10 septembrie 2009, in or. Erevan, Republica Armenia, Comitetul Executiv CSI a
organizat sedinta comuna a Consiliului Interstatal pentru problemele protectiei proprietatii
industriale (in continuare – Consiliul Interstatal) si a Comisiei mixte de lucru a statelor membre la
Acordul de colaborare pentru combaterea incalcarilor in domeniul proprietatii intelectuale (in
continuare – Comisia mixta).
Tara noastra este reprezentata la lucrarile sedintei comune a Consiliului Interstatal si Comisiei mixte
de o delegatie a Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, condusa de dl Dorian Chirosca,
director general AGEPI, reprezentant plenipotentiar al Republicii Moldova in Consiliul Interstatal.
In conformitate cu agenda de lucru consolidata, in cadrul sedintei comune organizate de catre
Serviciul Federal de Proprietate Intelectuala, Brevete si Marci (ROSPATENT) si Agentia pentru
Proprietatea Intelectuala a Republicii Armenia vor fi abordate cele mai stringente probleme din
domeniul proprietatii intelectuale cu care se confrunta statele CSI la etapa actuala si va fi examinat
gradul de indeplinire a hotararilor adoptate la sedintele anterioare.
De mentionat ca in cadrul sesiunii curente, reprezentantii plenipotentiari vor pune, de asemenea, in
discutie actiunile intreprinse de statele membre in scopul coordonarii activitatilor necesare pentru
indeplinirea Planului de masuri privind realizarea primei etape (2009-2011) a Strategiei de
dezvoltare economica a CSI pentru perioada de pana in anul 2020, elaborate in scopul executarii
Hotararii Consiliului Sefilor de Guverne ai statelor membre ale CSI din 14 octombrie 2008 si aprobate
la 25 mai curent, la Astana, in special a masurilor 1.7.1.-1.7.4 cu referire la „Protectia si apararea
drepturilor de proprietate intelectuala”.
In conformitate cu agenda de lucru, reprezentatul plenipotentiar al Republicii Moldova urmeaza sa
raporteze asupra activitatii Grupului de lucru pentru consolidarea si armonizarea legislatiilor
nationale ale tarilor membre ale Comunitatii Statelor Independente.
Agenda de lucru a sesiunii curente prevede, de asemenea, alegerea Presedintelui Consiliului
Interstatal pentru urmatorii doi ani.
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