Nota informativă
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Scopul elaborării proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative îl constituie necesitatea punerii actelor normative în vigoare în concordanţă
cu prevederile Legii nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (Legea nr.114/2014).
Proiectul în cauză vizează modificarea şi completarea următoarelor acte
legislative:
- Legea nr.655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor
circuitelor integrate (Legea nr.655/1999);
- Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice (Legea nr.121/2007);
- Legea nr.161-XVI 12.07.2007 privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale (Legea nr.161/2007);
- Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Legea
nr.38/2008);
- Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante
(Legea nr.39/2008);
- Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Legea
nr.50/2008);
- Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Legea nr.66/2008);
- Legea nr.160-XVI din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător (Legea nr.160/2011);
- Legea nr.101 din 12 iulie iunie 2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi
specialităţilor tradiţionale garantate (Legea nr.101/2014).
În special, modificările respective reiese din faptul schimbării statutului juridic
al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) prin transformare din
întreprindere de stat în instituţie publică în subordinea Guvernului. Respectiv, în
Legile nr.121/2007, nr.161/2007 şi nr.160/2011 se propune excluderea menţiunilor
referitoare la statutul de întreprindere de stat al AGEPI. De asemenea, se expune în
redacţie nouă compartimentul ce ţine de AGEPI din Nomenclatorul actelor permisive,
aprobat prin Legea nr.160/2011. Operarea unor astfel de modificări este dictată şi din
necesitatea corectării denumirilor actelor permisive, eliberate de către AGEPI, atât în
conformitate cu prevederile Legii nr.114/2014 (art.7 alin.(2) literele b), f), p) şi q), art.
30 alin.(5), art.34 alin.(5)), cât şi a Legii nr.1459-XV din 14.11.2002 cu privire la
difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme.
Totodată, unele propuneri ţin de organizarea activităţilor de bază în domeniul
proprietăţii intelectuale, precum şi au drept scop înlăturarea unor clauze contradictorii
din legislaţia specială în domeniu, şi anume, prin excluderea:
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- alin.(6) din art.50 din Legea nr.161/2007 privind suspendarea acţiunii hotărîrii
Comisiei de contestaţii în conformitate cu Legea contenciosului administrativ,
deoarece, în temeiul ultimelor modificări privind competenţa de examinare a litigiilor
în domeniul proprietăţii intelectuale (Legea nr.162 din 30 iulie 2015 privind
modificarea și completarea unor acte legislative), hotărârile Comisiei de Contestaţii
pot fi atacate în instanţa de judecată în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, în
conformitate cu legislaţia de procedură civilă;
- normei ce prescrie procentul minimal al cuantumului remuneraţiei în cazul
soiurilor create de către angajaţi din art.12 alin.(1) al Legii nr.39/2008, întrucât
cuantumul remuneraţiei şi modalitatea de plată a acesteia se stabileşte prin acordul
comun al părţilor şi ţine de obiectul contractului încheiat între angajator şi salariat.
Celelalte modificări conform proiectului (la art. I, II, III, IV, V, VI, VII, IX) sunt
de ordin redacţional, reieşind din faptul că, potrivit prescripţiilor Legii nr.114/2014
(art.7 alin.(2) lit. b), f) şi g), art.21 alin.(5), art.23, art.30-33), publicaţia oficială a
AGEPI a fost redenumită în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, iar
persoanele fizice atestate şi înregistrate în modul stabilit care reprezintă interesele
persoanelor fizice şi juridice în domeniul proprietăţii intelectuale în faţa AGEPI sunt
nominalizate ca mandatari autorizaţi în proprietatea intelectuală.
În contextul celor relevate, în scopul conformării cadrului legislativ-normativ
național cu prevederile Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, precum şi în vederea înlăturării neconcordanţelor
constatate, considerăm drept oportună promovarea prezentei iniţiative prin aprobarea
actului legislativ în cauză.
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