Nota informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului
Scopul elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului îl
constituie necesitatea punerii actelor normative guvernamentale în concordanţă cu
prevederile Legii nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (Legea nr.114/2014), precum şi înlăturarea unor
iregularităţi atestate urmare aplicării acestor acte normative. Mai mult ca atît,
adoptarea acestor modificări constituie unul din angajamentele asumate de
Republica Moldova urmare semnării Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană, fiind inclusă în Planul național de acțiuni pentru implementarea
acordului (pct.332 subpct.8 şi 9 din Plan).
Prin proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului se propune
modificarea şi completarea următoarelor hotărâri ale Guvernului ce ţin de
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale:
- nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de
proprietate intelectuală”;
- nr.257 din 02 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului
Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală”;
- nr.541 din 18 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală”;
- nr.184 din 16 aprilie 2015 „Pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul
proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere”.
De menţionat că în acelaşi scop AGEPI a iniţiat şi un proiect de lege
pentru modificarea unor acte legislative, care a fost deja adoptat de către
Parlamentul Republicii Moldova la şedinţa plenară din 26.05.2016.
1. Hotărârea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire la
evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală” necesită o revizuire generală,
prin racordarea terminologiei utilizate la prevederile Legii nr.114/2014, precum şi
în scopul corelării şi concretizării procedurilor de atestare/reatestare a
evaluatorilor.
Respectiv, în pct.3 al Hotărârii vizate se propune de expus denumirea
Comisiei de atestare în conformitate cu prevederile Legii nr.114/2014, iar la pct.2
al anexei nr.1 - noţiunea de “obiecte de proprietate intelectuală” de corelat cu cea
prevăzută la art.4 din Legea nr.114/2014.
În anexa nr.2 se operează unele rectificări ce ţin de procedura
atestării/reatestării evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală conform
prevederilor art.34-35 din Legea nr.114/2014, în special, ţinând cont şi de

propunerile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prin expunerea pct.274 în redacţie
nouă, fiind stabilit că procedura de reatestare se desfăşoară sub formă de audiere a
candidaţilor la reatestare pe marginea activităţii lor în perioada valabilităţii
certificatelor de calificare, ţinând cont de calitatea rapoartelor de evaluare
prezentate în scopul verificării pregătirii profesionale şi experienţei de muncă în
calitate de evaluator al obiectelor de proprietate intelectuală.
2. Cele mai importante modificări se propun la Hotărârea Guvernului
nr.257 din 02 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de
contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”, reieşind din
prevederile art.26 „Comisia de Contestaţii şi competenţa acesteia” din Legea
nr.114/2014, precum şi ţinând cont de necesitatea ajustării unor aspecte de
procedură, în particular, urmare adoptării Legii nr.162 din 30.07.2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative (a legilor speciale în domeniul
proprietăţii intelectuale).
Prin urmare, competenţa Comisiei de contestaţii, prescrisă la pct.3 din
Regulamentul nominalizat, a fost racordată la prevederile art.26 din Legea
nr.114/2014.
De asemenea, normele privind depunerea contestaţiei (la pct.17, pct. 21-22
din Regulament) au fost conformate cu cele din legile speciale, în mod deosebit,
privind momentul considerării contestaţiei ca fiind depusă numai după achitarea
taxei, cu prezentarea dovezii de achitare a acesteia în termenul pentru depunerea
contestaţiei, stabilit de legile speciale în domeniul proprietăţii intelectuale (art.49
alin.(2) al Legii nr.161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale,
art.47 alin.(3) al Legii nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, art.58 alin.(3) al Legii
nr.50/2008 privind protecţia invenţiilor).
Sub aspect procedural, prin completarea Regulamentului cu pct.251, se
propune includerea prevederilor ce vor reglementa procedura de
repunere/restabilire în drepturi, în cazul în care nerespectarea unui termen de
procedură în faţa AGEPI a condus la pierderea unui drept sau mijloc de recurs.
Această prescripţie ţine să precizeze normele legilor speciale privind
repunerea/restabilirea în drepturi aplicabile procedurilor în cadrul Comisiei de
contestaţii.
Totodată, în scopul asigurării accesului la informaţie, se propune
completarea Regulamentului cu pct.301, care să prevadă expres dreptul părţilor
aflate în litigiu de a inspecta dosarul examinat în cadrul Comisiei de Contestaţii,
precum şi de a solicita eliberarea copiilor din dosar fără plată, în condiţiile legii.
În acelaşi timp, la pct.61 din Regulament se propune substituirea termenului pentru
expediere a hotărârii Comisiei de Contestaţii de o lună cu 2 luni, având în vedere
imposibilitatea aplicării în practică a termenului de o lună pentru perfectarea
hotărârilor motivate a Comisiei de Contestaţii din cauză frecvenţei convocării
şedinţelor şi numărului contestaţiilor examinate în cadrul acestei comisii, dar şi
complexităţii unor cauze examinate, care necesită mai mult timp pentru
argumentarea părţii motivante a unor astfel de hotărîri, în scopul menţinerii şi în

continuare a coraportului echilibrat între hotărârile comisiei atacate în instanţa de
judecată şi cele menţinute în vigoare, fapt demonstrat pe parcursul mai multor ani.
3. La Hotărârea Guvernului nr.541 din 18 iulie 2011 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în
proprietatea intelectuală” necesită a fi redactată norma privind monitorizarea
activităţii mandatarilor autorizaţi de către AGEPI (pct.36 din Regulament), prin
precizarea informaţiei ce urmează a fi plasată pe site-ul AGEPI de către mandatarii
autorizaţi.
În virtutea art.31 alin.(1) lit. b) din Legea nr.114/2014, se propune
prescrierea dreptului mandatarilor autorizaţi să formeze asociaţii profesionale,
precum şi dreptul acestora de a participa la pregătirea profesională a mandatarilor
autorizați, la atestarea și sancționarea acestora în comun cu Comisia de atestare şi
disciplină, prin completarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor
autorizaţi în proprietatea intelectuală cu pct.441.
4. În Hotărârea Guvernului nr.184 din 16 aprilie 2015 „Pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în
domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere” urmează a fi operate
unele modificări de ordin redacţional, în special, la prevederile pct.54 ce vizează
încetarea procedurii de mediere.
Concomitent, în toate actele normative enumerate urmează a fi operate unele
rectificări 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.
Totodată, conform procedurii stabilite, proiectul a fost examinat şi avizat de
către Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Academia
de Științe a Moldovei, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Centrul
pentru Drepturile Omului din Moldova, precum şi a fost expertizat de către Centrul
Naţional Anticorupţie, propunerile şi recomandările cărora au fost luate în
considerare la definitivarea proiectului.
În contextul celor relevate, în scopul conformării cadrului 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, ţinând cont de faptul că adoptarea proiectului nu va implica cheltuieli
financiare suplimentare din partea statului, considerăm drept oportună promovarea
prezentei iniţiative prin adoptarea modificărilor şi completărilor în actele
normative guvernamentale nominalizate.
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