Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind
protecţia invenţiilor
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. Legea privind protecţia invenţiilor nr.50-XVI din 07 martie
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.455), cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 3:
noţiunea „cererea eurasiatică” se exclude;
noţiunea „brevet eurasiatic”, după cuvântul „eliberat”, se completează cu
textul „în baza unei cereri eurasiatice, depuse până la 26 aprilie 2012,”;
2. La articolul 22 alineatul (1) după litera b) se completează cu litera b1) cu
următorul cuprins:
„b1) acțiunilor efectuate în scopul obţinerii autorizației de punere pe piață a
unui produs, obiect al invenției;”.
3. La articolul 23, alineatul (1), cuvintele „în Republica Moldova” se
substituie cu cuvintele „oricărui stat”.
4. Articolele 28 şi 29 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 28. Licenţa obligatorie
(1) Licența obligatorie va putea fi acordată:
a) de către instanţa judecătorească, la cererea:
- oricărei persoane interesate pe motiv de lipsă sau de insuficienţă de
exploatare a brevetului, la o cerere depusă la expirarea unui termen de 4 ani de la
data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la eliberarea
brevetului, fiind aplicat termenul care expiră cel mai tîrziu, în cazul în care titularul
brevetului nu a exploatat brevetul pe teritoriul Republicii Moldova sau nu a făcut
pregătiri efective şi serioase în acest scop. La stabilirea faptului de lipsă sau
insuficienţă de exploatare a brevetului nu se va face nici o distincţie între produsele
de origine autohtonă şi cele importate;
- unui titular de brevet de invenţie sau unui titular de brevet pentru soi de
plantă care nu îşi poate aplica invenţia ori soiul de plantă protejat (al doilea brevet),
fără să aducă atingere unui alt brevet (primul brevet), cu condiţia ca invenţia sau
soiul de plantă revendicat în cel de-al doilea brevet să presupună un progres tehnic
important, de un interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în
primul brevet. În cazul licenţei obligatorii în favoarea unui brevet de invenţie sau
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unui brevet pentru soi de plantă, titularul primului brevet va avea dreptul la o
licenţă reciprocă în condiţii rezonabile pentru exploatarea invenţiei brevetate ori a
soiului de plantă protejat.
- la cererea Consiliului Concurenței în scopul remedierii unei practici
anticoncurențiale sau de concurență neloială determinate de utilizarea abuzivă a
brevetului de invenție care au contribuit la monopolizarea pieții și/sau impunerea
de prețuri exagerate.
b) de către autoritatea competentă desemnată conform legislaţiei privind
regimul stării de urgenţă:
- în cazul survenirii unei situaţii excepţionale naţionale;
- în alte circumstanţe de urgenţă națională (în special, în interesul apărării
naționale, sau al securității și siguranței naționale);
- în caz de utilizare publică în scopuri necomerciale.
(2) În condițiile menționate la alin. (1) litera a), licenţele obligatorii vor putea
fi acordate numai în cazul în care persoana interesată s-a străduit să obţină
autorizarea de la titularul de brevet în condiţii şi în modalităţi comerciale
rezonabile şi, cu toate eforturile sale, nu a reuşit să facă acest lucru într-un termen
rezonabil. Se admite derogarea de la această prevedere în situaţiile prevăzute la
alin. (1) litera b). În cazul acordării licenţei obligatorii, titularul brevetului va fi
informat imediat despre aceasta.
(3) În cazul tehnologiilor de semiconductori, licenţa obligatorie poate fi
acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o
practică ce a fost determinată, în baza unei proceduri judiciare sau administrative,
ca fiind anticoncurenţială.
(4) În caz de utilizare publică în scopuri necomerciale, atunci când autorităţile
publice sau întreprinderea contractantă cunosc sau au motive demonstrabile de a
cunoaşte că un brevet valabil este sau va fi utilizat de către autorităţile publice sau
în contul acestora, deţinătorul dreptului va fi informat despre aceasta în cel mai
scurt timp.
Articolul 29. Condiţiile aplicabile licenţelor obligatorii
(1) Autoritatea abilitată cu dreptul de acordare a licenţei obligatorii conform
alin.(1) al art.28, va preciza tipul utilizărilor acoperite de licenţă cu respectarea
următoarelor condiţii:
a) întinderea şi durata exploatării vor fi limitate de scopurile pentru care aceasta
a fost autorizată;
b) exploatarea va fi neexclusivă;
c) exploatarea va fi netransmisibilă, cu excepţia transmiterii împreună cu partea
de unitate sau de active nemateriale care beneficiază de această exploatare; în cazul
unui brevet care nu poate fi exploatat fără a încălca drepturile unui brevet anterior,
exploatarea autorizată în raport cu brevetul anterior, va putea fi realizată doar în
cazul cînd brevetul ulterior a fost de asemenea transmis;
d) exploatarea va fi autorizată în principal pentru aprovizionarea pieţei interne,
cu excepţia cazului cînd exploatarea este permisă pentru a remedia o practică
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considerată ca anticoncurenţială în urma unei proceduri judiciare sau
administrative;
e) deţinătorul licenţei va plăti titularului de brevet o remuneraţie adecvată,
stabilită în raport cu valoarea economică a autorizaţiei şi, eventual, cu necesitatea
de a remedia o practică anticoncurenţială, iar în cazurile stipulate la alin. (1) litera
b) al art.28 remuneraţia nu poate depăși cuantumul de 4% din preţul total ce
urmează să fie plătit titularului.
(2) Autoritatea abilitată cu dreptul de acordare a licenţei obligatorii poate, în
baza unei cereri motivate, să decidă încetarea acţiunii acestei licenţe în cazul în
care împrejurările care au condus la acordarea licenţei au încetat să mai existe şi
este clar că nu vor reapărea, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanelor astfel
autorizate să fie protejate într-o manieră adecvată. Autoritatea abilitată va refuza
încetarea acţiunii autorizaţiei în cazul în care circumstanţele care au condus la
această autorizare riscă să se producă din nou.
(3) Valabilitatea juridică a oricărei hotărîri privind autorizarea unei exploatări
prevăzute la alin.(1) şi orice hotărîre referitoare la remuneraţia prevăzută în raport
cu o astfel de utilizare vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau al altei
revizuiri independente de către o autoritate superioară.
(4) Hotărîrea de acordare a licenţei obligatorii sau, după caz, de încetare a
acţiunii acesteia se comunică la AGEPI de către titularul licenţei. Menţiunea
privind hotărîrea de acordare a licenţei obligatorii se înscrie în Registrul naţional
de brevete şi se publică în BOPI. Licenţa obligatorie acordată în situaţiile
prevăzute în alin.(1) lit. b) al art.28 se înscrie în Registrul naţional de brevete fără
plata taxei.
(5) Dacă titularul licenţei obligatorii, în termen de un an de la data obţinerii
acesteia, nu a întreprins nici o acţiune efectivă şi serioasă pentru exploatarea
invenţiei, licenţa obligatorie poate fi anulată. Valabilitatea licenţei obligatorii
încetează în orice caz dacă titularul licenţei nu a început exploatarea invenţiei în
termen de 2 ani de la data obţinerii acesteia.”
5. La articolul 32:
în alineatul (1) cuvântul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”;
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(3) În cazul în care documentele aferente cererii sunt depuse într-o altă
limbă, solicitantul va fi obligat să prezinte, în termen de 3 luni de la data de depozit
a cererii de brevet, o traducere a acestora în limba de stat conformă cu originalul
certificată de solicitant, reprezentant sau mandatarul autorizat.
(4) Limba de stat se utilizează în toate procedurile din cadrul AGEPI
referitoare la cererea de brevet şi la brevet.”
6. La articolul 33 alineatul (2) se completează cu textul “iar pentru cererile de
brevet de scurtă durată şi taxei de examinare a acesteia.”
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7. La articolul 35 alineatul (4) se completează în final cu textul „iar cererea de
examinarea de fond poate fi depusă în termen de 6 luni de la data divizării cererii
inițiale.”
8. Denumirea articolului 44 va avea următorul cuprins:
„Articolul 44. Brevetul eurasiatic”.
9. La articolul 46 alineatul (2) se completează în final cu următoarea
propoziţie: „Dacă solicitantul nu depune o cerere de repunere în termenul omis în
condiţiile Regulamentului, cererea de brevet se consideră retrasă.”
10. La articolul 51 alineatul (2) prima propoziţie va avea următorul cuprins:
„(2) Examinarea de fond a cererii se efectuează în termen de 12 luni, cu
excluderea termenelor pentru corespondenţă, iar în cazul în care solicitantul
depune un raport de documentare sau un raport de examinare preliminară efectuat
de una dintre Administraţiile de documentare internaţională sau de examinare
preliminară internaţională, termenul de examinare de fond a cererii va constitui 9
luni cu condiţia satisfacerii prevederilor art.48.”
11. La articolul 52 în alineatele (3) şi (4) sintagma „satisface cerinţele
prevăzute la” se substituie cu sintagma „este conformă cu prevederile alin.(1) şi”.
12. La articolul 71 alineatul (1) litera b) se completează cu textul „şi este în
limita revendicărilor din brevetul de invenţie”.
13. La articolul 90 alineatul (3) după sintagma „art.33 alin.(9) şi 10” se
completează cu sintagma „art.35 alin.(4)”, iar după sintagma „art.43 alin.(1) şi (2)”
se completează cu sintagma „art.442 alin.(6), (7) şi (10)”.
14. La articolul 92 alineatul (4) sintagma „art.51 alin.(2)” se exclude.
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