Tabel explicativ
la proiectul de lege pentru
modificarea unor acte legislative
Autorităţile
Confederația
Națională a
Sindicatelor din
Moldova
nr. 03-02/853 din
21.08.2015
Ministerul
Economiei
nr. 11-4688 din
26.08.2015

Obiecţii şi propuneri

Argumente

Comunică lipsa de obiecții pe
marginea proiectului

Formula de atestare a autenticității
proiectului hotărîrii de Guvern,
urmează a fi completată cu numele și
prenumele contrasemnatarilor.
La art. II urmează de revăzut
mecanismul de operare a modificării,
deoarece simpla excludere a
cuvîntului „Î.S.” de la pct. 116 din
Anexa la Legea nr. 121 din
04.05.2007 nu este suficientă, din
considerentul că titlul generic al
secțiunii care include acest punct
este „Întreprinderi de stat și
municipale”, iar Instituția publică
”Agenția de Stat pentru Proprietate
Intelectuală” nu se încadrează în nici
una din categoriile date.

Se acceptă

Se
acceptă,
prin
excluderea integrală a pct.
116 din Anexa la Legea nr.
121 – XVI din 04.05.2007

Din motive de neconcordanță, la pct. Se acceptă
2 al art. II, sintagma “punctul 164”
urmează a fi substituită cu sintagma
“punctul 160”, iar la art. IV sintagma
“La articolul 5 alineatul (3) litera b)”
necesită a fi substituită cu sintagma
“La articolul 4 alineatul (3) litera
b)”.
La art. VIII, poziția 4 – marcajul de
control pentru fiecare exemplar de
operă sau fonogramă, se denotă
modificarea costului de la 0,50 euro
la 0,80 lei pentru fiecare marcaj de
control. Ținînd cont de operarea
acestor
modificări,
menționăm
despre necesitatea argumentării în
nota informativă, prin elaborarea
Analizei impactului de reglementare,

Ţinem să precizăm că
analiza
impactului
de
reglementare
a
fost
elaborată în raport cu
amendamentul
similar
operat la pct. 23 (achitarea
de către solicitant a 0,8 lei
moldoveneşti
pentru
marcaj de control) din
anexa nr. 1 la Hotărîrea

Academia de
Științe a Moldovei
nr. 1421-08/7 din
04.09.2015

Ministerul
Finanțelor
nr.10-12-303 din
28.09.2015

Centrul Naţional
Anticorupţie
nr.06/4294 din
02.11.2015

conform lit. e) art. 20 din Legea nr. Guvernului nr. 744 din 20
780 din 27.12.2001 privind actele iunie
2003
pentru
legislative.
aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de
producere, eliberare și
aplicare a marcajelor de
control pe exemplarele de
opere și fonograme și
Regulamentului cu privire
la modul de înregistrare în
Registrul de stat al
titularilor marcajelor de
control, fiind avizat pozitiv
de către Comisia de Stat
pentru
Reglementarea
Activității
de
Întreprinzător.
Corespunzător, respectivul
amendament a fost aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 546 din 14 august 2015.
Totodată, Nota informativă
a fost completată cu acest
aspect.
La art. II, pct. 2, de substituit Se acceptă
numărul “164” cu numărul “160”;
La art. IV, de substituit numărul “5” Se acceptă
cu numărul “4”.
La art. VIII din proiect, din tabel de Se acceptă
exclus sintagma „Instituția Publică”,
statutul juridic al acesteia fiind
stabilit prin Legea nr. 114 din 03
iulie 2014 cu privire la Agenția de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
În proiect nu au fost atestate
incompatibilităţi cu standardele
naţionale
şi
internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate
domenii în care proiectul nu satisface
cerinţele sau sunt în contradicţie cu
aceste standarde.
La art.I, alin.(1) – modificarea art.3 Se acceptă
alin.(2) subalin.5) din Legea
nr.655/1999 – modificarea sintagmei
„reprezentantul
în
proprietatea
industrială” cu sintagma „mandatarul
autorizat
în
proprietatea
2

intelectuală”,
Se recomandă de analizat aspectul
interpretării normei menţionate ca
fiind aplicabile doar categoriei de
subiecţi indicaţi la alin.(2) din art.30,
iar cei stipulaţi la alin.(1) să fie
dezavantajaţi şi excluşi de la
posibilitatea de a depune cererea prin
intermediul unui reprezentant în
proprietate intelectuală împuternicit
prin procură.
Ministerul Justiţiei 1. La Art.I (Legea nr.655-XIV din 29
nr.03/12177
octombrie 1999 privind protecţia
din 20.11.2015
topografiilor circuitelor integrate) –
la art.3 alin.(12) întru corectitudinea
redactării se va propune substituirea
cuvântului „Industrială” cu sintagma
„Intelectuală (în continuare BOPI)”. În acest context, din titlul
proiectului şi din primul alineat al
art.I se va exclude referinţa la
completare, deoarece în proiect se va
propune doar modificarea actelor
legislative.
2. La Art.II (Legea nr.121-XVI din 4
mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice) se
va exclude referinţa la completarea
legii respective, deoarece Articolul II
prevede doar modificarea acesteia.
Suplimentar, la pct.1 şi 2 se va face
referinţă la poziţie şi nu la punct.
3. La Art.III (Legea nr.161-XVI din
12 iulie 2007 privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale),
dat fiind faptul, că Legea menţionată
a fost atât modificată, cât şi
completată,
cuvintele
„cu
modificările ulterioare” se vor
substitui
cu
cuvintele
„cu
modificările
şi
completările
ulterioare”.
La pct.2 al aceluiaşi articol, atragem
atenţia, că potrivit art.37 din Legea
nr.780 din 27 decembrie 2001
privind actele legislative, abrogarea
este un procedeu tehnico-juridic de
suprimare prin care sunt scoase din
vigoare prevederile actului legislativ,

1. Se acceptă

2. Se acceptă

3. Se acceptă
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ce nu mai corespund echilibrului
dintre
cerinţele
sociale
şi
reglementarea legală. Prin urmare, la
pct.2 se va folosi termenul „se
abrogă” şi nu „se exclude”.
4. La Art.VI (Legea nr.50-XVI din 7
martie 2008 privind protecţia
invenţiilor) se va preciza că cuvântul
„industrială” se substituie cu
cuvântul „intelectuală” la cazul
gramatical corespunzător.

4. Se acceptă

Octavian APOSTOL,
Director General al
Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
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