SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)
la proiectul Hotărîrii Guvernului privind organizarea și funcționarea
Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Participantul la
Conținutul obiecției/
avizare
propunerii (recomandării)
(expertizare)
/consultare
publică
I.
Obiecțiile
Ministerul
II.
Propunerile (recomandările)
Economiei
și
Infrastructurii La conţinutul notei informative:
În partea ce ţine de tehnică legislativă,
Nr. 04-10304
Din 12.10.2018
referinţele la alte acte normative se vor
face în felul următor: Categoria actului
(lege,
hotărîrea
Parlamentului,
hotărîrea Guvernului etc.) + nr.
(numărul actului, fără legislatură) +
bară (/) + anul emiterii + denumirea (cu
literă mică şi fără ghilimele).
De ex.: „Legea nr. 114/2014 cu privire
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală”.
La Regulamentul privind organizarea
si funcţionarea Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală:
La pct. 4 – se recomandă completarea
normei, cu prevederi care ar stabili că
„Bugetul AGEPI se elaborează, se
aprobă si se administrează în
conformitate cu principiile, regulile si
procedurile stabilite de Legea
finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale nr.181/2014” (a se
vedea art. 6 alin. (3) Legea nr.
114/2014 cu privire la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală);
La pct. 6 - ţinînd cont de faptul că
legiuitorul în textul Legii nr. 100/2017
cu privire la actele normative,
utilizează termen „act normativ”, care
se referă la legi şi hotărîrile
Parlamentului, decretele Preşedintelui
Republicii Moldova, hotărîrile şi
ordonanţele Guvernului, precum şi
actele normative ale autorităţilor

Argumentarea
autorului proiectului

Se acceptă.
Nota informativă
ajustată.

a

fost

Redacția pct. 4 ce ține de
finanțarea AGEPI a fost
exclusă
din
cuprinsul
proiectului Regulamentului, la
propunerea
Ministerului
Finanțelor.

Conținutul pct. 6 privind actele
normative de care se conduce
AGEPI în activitatea sa a fost
exclus la propunerea Centrului
de Implementare a Reformelor
și Ministerului Justiției.
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administraţiei publice centrale de
specialitate, actele normative ale
autorităţilor publice autonome, actele
normative ale autorităţilor unităţilor
teritoriale autonome cu statut juridic
special,
actele
normative
ale
autorităţilor administraţiei publice
locale, se propune excluderea din
norma în cauză a cuvintelor și alte acte
legislative”.
La pct. 9 subpct. 2) – se consideră
oportună completarea normei cu
cuvîntul „planificarea” (a se vedea
art.6 alin.(3) Legea nr.114/2014 cu
privire la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală).
La pct. 10 subpct. 2) lit. c) (pct. 6
subpct. 3), lit. h), în rezultatul
definitivării) - norma urmează a fi
completată în final cu sintagma în
următoarea redacţie: „ ,avizează
proiecte de acte normative elaborate
de alte autorităţi publice” (a se vedea
art.7 alin.(1) lt. c) din Legea
nr.114/2014 cu privire la Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală).
În partea ce ţine de formula de
autenticitate a actului normativ,
potrivit prevederilor art.102 alin.(4)
din Constituţia Republicii Moldova,
art.36 alin. (2) din Legea nr.136/2017
cu privire la Guvern, precum şi art.50
alin.(4) din Legea nr. 100/2017 cu
privire la actele normative, hotărîrile şi
dispoziţiile Guvernului se semnează de
Prim-ministru, iar unele hotărâri se
contrasemnează de miniştrii care au
obligaţia punerii acestora în aplicare.
Avînd în vedere faptul, că în sarcina
ministrului economiei şi infrastructurii
nu este prevăzută obligaţia privind
punerea în aplicare a prezentei hotărîri,
acesta nu este responsabil de domeniul
de activitate care intră în obiectul de
reglementare al actului normativ în
cauză, precum şi ţinînd cont de faptul
că
Ministerul
Economiei
şi

Domeniile de activitate și
funcțiile AGEPI au fost
revizuite,
la
propunerea
Centrului de Implementare a
Reformelor și Cancelaria de
Stat (pct. 5 și 6 din proiectul
Regulamentului).
Se acceptă parțial.
Dreptul AGEPI de a examina
și aviza proiectele de acte
normative elaborate de alte
autorități ale administrației
publice și remise spre
examinare este prevăzut la pct.
7 subpct. 12) din proiectul
Regulamentului.
Se acceptă.
Ministrul
economiei și
infrastructurii a fost exclus din
lista contrasemnatarilor.
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Infrastructurii
nu
coordonează
activitatea AGEPI, aceasta avînd statut
de autoritatea administrativă centrală
subordonată Guvernului, se consideră
că proiectul în cauză nu necesită a fi
contrasemnat de către ministrul
economiei şi infrastructurii.
I. Obiecțiile
Ministerul
II. Propunerile (recomandările)
Finanțelor
Nr.
11/3- Urmează să fie stabilit termenul
09/1515/967
concret
de
reorganizare
a
din 11.10.2018
subdiviziunilor sale (p.3 din proiectul
hotărârii) și termenul pentru operarea
modificărilor necesare în documentele
cadastrale și cele de constituire.

Textul proiectului de hotărâre se va
completa cu un punct nou cu următorul
conținut: „Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală în termen de 1
lună de la data introducerii
modificărilor la Agenția Servicii
Publice, va asigura transferarea
soldurilor mijloacelor financiare din
conturile
bancare
deschise
la
prestatorii de servicii de plată în
conturile deschise la Trezoreria
Regională Chișinău – bugetul de stat”.
Punctul 4 din Regulament urmează a fi
exclus, deoarece sursele de finanțare a
cheltuielilor autorităților/instituțiilor
bugetare sunt prevăzute în Legea
finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr.181/2014.
La punctul 5 textul „Legii nr.139/2010
privind dreptul de autor și drepturile
conexe” se substituie cu textul „art.26

Se acceptă.
Procesul
de
reorganizare/disponibilizare a
personalului urmează a fi
realizat în conformitate cu
prevederile Codului muncii
(pct. 4 din proiectul Hotărîrii
Guvernului).
În ceea ce privește termenul
necesar
pentru
operarea
modificărilor în documentele
cadastrale, Agenția Servicii
Publice va efectua respectivele
operațiuni,
conform
termenelor
procedurali
reglementate de legislația în
vigoare (pct. 9 din proiectul
Hotărîrii Guvernului).
Se acceptă parțial.
Proiectul hotărîrii Guvernului
a fost completat cu pct. 10,
ținînd cont de prevederile art.
62 din Legea nr. 181/2014
finanțelor
publice
și
responsabilității
bugetar
fiscale.

Se acceptă.

Redacția pct. 4 potrivit căreia
nu
poate
fi
asimilată
veniturilor
AGEPI,
și
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și art.27 din Legea nr.139/2010 privind respectiv, veniturilor bugetului
dreptul de autor și drepturi conexe”.
de
stat
remunerația
compensatorie acumulată în
condițiile Legii nr. 139/2010
privind dreptul de autor și
drepturile conexe a fost
exclusă
din
cuprinsul
proiectului Regulamentului la
propunerea
Centrului
de
Implementare a Reformelor și
Centrului
Național
Anticorupție.
După punctul 7, se va completa un Nu se acceptă.
punct nou, în următoarea redacție:
Propunerea în speță are un
“8. Agenția de Stat pentru Proprietatea caracter general, aspect ce nu
Intelectuală ține evidența contabilă, corespunde
normelor
de
întocmește și prezintă rapoarte tehnică legislativă stabilite de
financiare în baza Legii contabilității Legea nr. 100/2017 privind
nr.113/2007 și în conformitate cu actele normative. Potrivit art. 1
cadrul normativ aferent sectorului din
Legea contabilității
bugetar, elaborate și aprobat de către nr.113/2007,
prevederile
Ministerul Finanțelor”.
acesteia se aplică tuturor
persoanelor juridice indiferent
de domeniul de activitate, tipul
de proprietate și forma juridică
de
organizare,
respectiv,
evidența contabilă, rapoartele
financiare vor fi întocmite și
prezentate
conform
reglementărilor acesteia și
cadrului normativ elaborat și
aprobat de către Ministerul
Finanțelor.
La punctul 11, subpunctul 11) (pct. 7 Se acceptă.
subpct. 11), în rezultatul definitivării)
se va exclude alineatul 2, deoarece
prevederile respective nu țin de
subiectul Regulamentului Agenției și
urmează a fi incluse în actul care
reglementează metodologia de calcul
și tarifele la serviciile prestate de către
Agenție.
Cu referință la Structura AGEPI, Se acceptă.
potrivit alin. (4) art. 30 din Legea nr. 98 Comisia
de
Contestații,
din 4 mai 2012 privind administrația Centrul de mediere și arbitraj
publică centrală de specialitate, în și Observatorul respectării
structura aparatului central al altei drepturilor de proprietate
autorităţi administrative centrale se pot intelectuală au fost excluse din
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crea servicii, secţii, direcţii şi direcţii
generale, fără personalitate juridică, ce
nu se respectă în cazul subdiviziunilor
situate la pozițiile 4, 5 și 6 din
Structură. În acest sens, este necesar a
se stabili statutul subdiviziunilor:
Comisia de Contestații, Centrul de
mediere și arbitraj și Observatorul
respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, după cum este indicat la
poziția Cabinetul directorului general.
Mai mult ca atât, cadrul normativ în
domeniul salarizării nu prevede astfel
de funcții pentru a se salariza, or, odată
fiind instituite, nu vor avea temei de a
se atribui la careva din categoriile de
salarizare și respectiv a se efectua
salarizarea.
Se propune a se revedea Structura
AGEPI, fiind structurată conform
Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 595 din
26 iulie 2017 pentru aprobarea
Structurii-tip a Regulamentului privind
organizarea
şi
funcționarea
ministerului, fiind incluse în cadrul
Direcția management instituțional,
secția evidență contabilă și secția
resurse umane și probleme speciale,
întru
respectarea
principiului
simplității și clarității structurii
instituționale la desfășurarea activității
Agenției.
La anexa nr. 4, este necesar a se
exclude pct.2, deoarece de către
Ministerul Finanțelor recent, a fost
prezentat Cancelariei de Stat pentru
examinare în ședința de Guvern un
proiect de hotărâre cu privire la
modificarea
unor
hotărâri
ale
Guvernului”, care include deja
solicitarea de modificare propusă.
La nota informativă:
Compartimentul V. Fundamentarea
economico-financiară.
Se consideră eronată afirmația precum
că estimarea cheltuielilor bugetare nu
poate fi efectuată. O estimare a
impactului asupra bugetului de stat

structura AGEPI (anexa nr. 2),
acestea regăsindu-se doar în
organigrama AGEPI (anexa
nr.
3),
reieșind
din
considerentul că nu au statutul
unor subdiviziuni în sensul
prevederilor
Hotărîrii
Guvernului nr. 1001/2011
privind punerea în aplicare a
unor
acte
legislative,
respectivele fiind organe
colegiale care se întrunesc la
necesitate, iar activitatea/în
componența acestora este
asigurată/se regăsesc angajați
ai AGEPI.
Se acceptă.
Anexa nr. 2 a fost revizuită.

Se acceptă.
Pct. 2 (amendamente la
Hotărîrea Guvernului nr.
331/2012 privind salarizarea
funcționarilor publici) a fost
exclus din anexa nr. 4 la
proiect.
Se acceptă.
Nota informativă a fost
revizuită la acest capitol, fiind
indicate cheltuielile estimative
necesare
pentru
implementarea prevederilor
astfel propuse.
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poate fi realizată, reieșind din bugetul
actual al AGEPI. Totodată, este
necesar de a specifica cheltuielile ce țin
de
disponibilizarea
personalului
Agenției în cazul reducerii numărului
de personal comparativ cu cel existent
și sursa de acoperire ale acestora,
precum și alte cheltuieli ce țin de
reorganizare.
Alineatul 5 din compartimentul indicat
urmează a fi exclus, fiind inoportun.
Se va reexamina numerotarea
punctelor din proiect.
Obiecțiile
Centrul
de I.
Propunerile (recomandările)
Implementare a II.
Reformelor
La proiectul Hotărîrii Guvernului:
Nr. 35-05-8296 Proiectul necesită a fi modificat prin
din 16.10.2018
prisma faptului că, drept consecință a
adoptării Legii nr.140/2018 pentru
modificarea și completarea unor acte
legislative, urmează a fi dispusă
reorganizarea, prin transformare, a
Instituţiei Publice „Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală” în
autoritate administrativă centrală în
subordinea Guvernului.
Se vor insera norme specifice
procedurii de reorganizare a unei
persoane juridice - succesiunea în
drepturi și obligații, transmiterea
patrimoniului
instituției
publice
reorganizate,
precum
și
disponibilizarea
personalului
în
legătură cu reorganizarea acesteia.
În virtutea faptului că, AGEPI deține
statut de autoritate administrativă
centrală în subordinea Guvernului,
pentru a asigura implementarea
normelor Legii nr.199 din 16.07.2010
cu privire la statutul persoanelor cu
funcţii de demnitate publică, precum și
pentru
a
asigura continuitatea
exercitării
funcțiilor
entității
reorganizate, proiectul se va completa
cu prevederi potrivit cărora „Pînă la
numirea de către Guvern a

Alineatul
5
din
compartimentul
V
“Fundamentarea economicofinanciară”
al
notei
informative a fost exclus.

În
procesul
definitivării,
proiectul a fost revizuit sub
aspectul normelor de tehnică
legislativă.
Se acceptă.
Proiectul Hotărîrii Guvernului
a fost revizuit în acest sens
(pct. 1-4).

Se acceptă parțial.
Proiectul Hotărîrii Guvernului
a fost completat cu pct. 8, cu
următorul cuprins:
“8. Pînă la numirea de către
Guvern a directorului general
al Agenției de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală,
funcțiile acestuia vor fi
exercitate de către actualul
director general al instituției.”
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directorului general al Agenţiei, Primministrul va desemna o persoană care
va exercita temporar această funcţie.”
Cu referire la efectivul-limită stabilit
prin intermediul pct.2 (pct. 6, în
rezultatul definitivării) al proiectului
este necesară efectuarea optimizărilor
structurale, în contextul obiectivului
specific de raționalizare a structurii
administrației publice centrale, inserat
în
Strategia
privind
reforma
administrației publice pentru anii
2016-2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 911 din 25 iulie 2016.
Astfel, pentru a argumenta fiecare
dintre unitățile de personal propuse,
urmează să fie prezentate sarcinile
concrete și complexitatea acestora,
considerând volumul de muncă, în
temeiul analizei funcționale și
instituționale.
În cadrul proiectului hotărîrii vor fi
înserate norme ce vor indica numărul
directorilor generali adjuncți.
Adițional, pentru un spor de precizie
normativă
remarcăm
necesitatea
inserării normelor privind numărul
unităților de personal auxiliar şi de
deservire tehnică
Prevederile pct.3 al proiectului
hotărîrii poartă caracter superfluu, în
măsura în care procesul de
reorganizare a subdiviziunilor actuale
ale AGEPI, prin prisma noii structuri
aprobate prin intermediul proiectului,
constituie o activitate internă a
autorității, în lipsa necesității inserării
unor astfel de prevederi în cadrul
proiectului.
Mai mult, normele evocate inserează
sintagme incerte precum „în termenul
stabilit în legislația în vigoare” ceea ce
contravine principiului predictabilității
prevederilor normative, consacrat de
art.3 al Legii nr.100/2017 privind
actele normative.
La proiectul Regulamentului:

Se acceptă.
Efectivul-limită a fost propus
prin prezentul proiect, reieșind
din complexitatea atribuțiilor
AGEPI. Nota informativă a
fost completată cu informațiile
ce justifică volum de activitate
per subdiviziune, reieșind din
limitele
competențelor
funcționale.

Se acceptă.
Propunerea în speță se
regăsește la pct. 6 și 7 din
proiectul Hotărîrii Guvernului.

Se acceptă.
Redacția pct. 3 a fost exclusă
din
proiectul
Hotărîrii
Guvernului.

Se acceptă.
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La pct. 5 (pct. 4, în rezultatul
definitivării), normele respective nu
constituie obiectul de reglementare al
prezentului proiect, din considerentul
că, prevederile expuse le reproduc pe
cele propuse pentru a fi înserate expres
în cuprinsul art.26 al Legii nr.139/2010
privind dreptul de autor și drepturile
conexe (prin intermediul proiectului de
lege înregistrat în Parlament cu nr.257
din 13.07.2018, care va amenda legea
citată.)
La pct.6, se vor considera stipulările
Legii nr.100/2017 privind actele
normative, potrivit cărora poartă
caracter special normele juridice, dar
nu legile. În context, opinăm drept
inoportună referința la legile speciale,
reieşind din faptul că, Legea
nr.100/2017 intervine cu soluții privind
aplicabilitatea acestora.
Textul expus la pct.9 (pct. 5, în
rezultatul definitivării) al proiectului
Regulamentului reflectă funcțiile
Agenției, dar nu domeniile de
activitate. Se impune determinarea
acestora astfel precum sunt definite la
art.6 alin.(1) al Legii nr.114/2014 cu
privire la Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, urmînd ca în
pct.10
(pct. 6, în rezultatul
definitivării) să fie stabilite funcțiile
Agenţiei
pentru fiecare
dintre
domeniile enunțate la pct.9 (pct. 5, în
rezultatul definitivării).
La stabilirea funcțiilor Agenției se vor
utiliza norme de referință la stipulările
Legii nr.114/2014 și la alte legi ce
reglementează raporturile juridice din
domeniile reliefate la pct.9 (pct. 5, în
rezultatul definitivării), urmînd ca
proiectul să insereze doar norme care
nu sunt expuse în Legea citată, dar care
sunt inerente scopului instituirii
Agenţiei.
La pct.10 spct.3) lit.d) privind
efectuarea contra plată, de către
AGEPI a cercetărilor documentare,

Redacția pct. 4 potrivit căreia
nu
poate
fi
asimilată
veniturilor
AGEPI,
și
respectiv, veniturilor bugetului
de
stat
remunerația
compensatorie acumulată în
condițiile Legii nr. 139/2010
privind dreptul de autor și
drepturile conexe a fost
exclusă
din
cuprinsul
proiectului Regulamentului.
Se acceptă.
Redacția pct. 6 a fost exclusă
din cuprinsul proiectului.

Se acceptă.
Domeniile de activitate și
funcțiile AGEPI (pct. 5 și 6 din
proiectul Regulamentului) au
fost revizuite prin prisma
prevederilor
Legii
nr.
114/2014 cu privire la Agenția
de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală și ale legilor din
domeniul
proprietății
intelectuale.

Se acceptă.
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potrivit normelor art.17 alin.(4) al
Legii nr.98/2012 privind administrația
publică centrală de specialitate,
„Guvernul aprobă metodologia de
calculare a tarifelor, nomenclatorul
serviciilor şi cuantumul tarifelor
pentru serviciile prestate persoanelor
fizice şi juridice de către alte autorităţi
administrative centrale, cu excepţia
cazurilor în care aceasta ţine de
competenţa
Parlamentului,
în
conformitate cu Legea nr.160/2011
privind reglementarea prin autorizare
a activităţii de întreprinzător.” Norme
similare sunt reflectate inclusiv în
textul art.6 alin.(31) al Legii
nr.114/2014.
Se consideră necesară modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.774/1997 cu
privire la nomenclatorul serviciilor cu
semnificație juridică în domeniul
protecției
obiectelor
proprietăţii
intelectuale, prin prisma normelor
citate. În context, proiectul urmează a
fi completat cu stipulări potrivit cărora
pînă la aprobarea metodologiei
indicate anterior se vor aplica tarifele
în vigoare la serviciile prestate de către
Agenție, cu acordarea unei termen în
interiorul căruia Agenția urmează să
elaboreze și să prezinte Guvernului
spre aprobare Metodologia respectivă,
precum și nomenclatorul serviciilor şi
cuantumul tarifelor pentru serviciile
prestate, stabilite în baza acesteia.
Obiecție valabilă și pentru textul pct.11
spct.11) (pct. 7 subpct. 11)), în
rezultatul definitivării). De altfel,
normele privind indicarea valutei în
care se vor stabili tarifele respective
sunt improprii acestui proiect, urmând
a fi expuse în textul actului normativ ce
va reglementa aspectul respectiv.
Textul pct.10 spct.8) lit.b) este
inacceptabil, deoarece excede celui
inserat în art.7 al Legii nr.114/2014, or
hotărîrile Guvernului se adoptă întru

Proiectul hotărîrii Guvernului
a fost completat cu pct. 13 și
14 în acest sens.
Prevederea ce ține de indicarea
valutei în care se vor stabili
tarifele
pentru
serviciile
prestate de AGEPI, a fost
exclusă
din
cuprinsul
proiectului Regulamentului.

Se acceptă.
În
procesul
definitivării
proiectului, domeniile de
activitate și funcțiile AGEPI
(pct. 5 și 6 din proiectul
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organizarea executării legilor, fiind Regulamentului)
au
fost
norme subsidiare acestora.
revizuite urmare propunerilor
Centrului de Implementare a
Reformelor și Cancelariei de
Stat.
Cu referire la interdicțiile stabilite Se acceptă.
angajaților Agenției prin intermediul Redacția pct. 16 a fost exclusă.
pct.16, inserarea acestora nu este
necesară, în măsura în care activitatea
angajaților Agenției va fi reglementată
de Legea nr.158/2008 cu privire la
funcția
publică
și
statutul
funcționarului public, care stabilește
incompatibilitățile pentru funcția
publică.
Cu titlu de recomandare, art.33 al Legii Se acceptă.
nr.98/2012, prevede că „Pentru Proiectul Regulamentului a
dezbaterea problemelor referitoare la fost completat cu pct. 14 și 15
activitatea şi politicile promovate de în acest sens.
minister sau de altă autoritate
administrativă
centrală,
pentru
realizarea
informării
asupra
activităţilor desfăşurate şi asupra
proiectelor viitoare ale acestora, în
cadrul ministerului sau al altei
autorităţi administrative centrale pot
funcţiona, ca organe consultative,
colegii.”
La anexa nr.2 - se impune justificarea Se acceptă.
creării subdiviziunilor respective și, în Comisia
de
Contestații,
consecință a numărului de conducători, Centrul de mediere și arbitraj
inclusiv din perspectiva necesității și Observatorul respectării
asigurării respectării prevederilor drepturilor de proprietate
Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 26 intelectuală au fost excluse din
decembrie 2011 „Privind punerea în structura AGEPI (anexa nr. 2),
aplicare a unor acte legislative”.
acestea regăsindu-se doar în
Mai mult, întru evitarea unor organigrama AGEPI (anexa
interpretări
eronate,
propunem nr.
3),
reieșind
din
stabilirea statutului Comisiei de considerentul că nu au statutul
Contestații, Centrului de mediere și unor subdiviziuni în sensul
arbitraj și a Observatorului respectării prevederilor
Hotărîrii
drepturilor de proprietate intelectuală, Guvernului nr. 1001/2011
în cadrul structurii organizatorice a privind punerea în aplicare a
Agenției.
unor
acte
legislative,
La
fel,
întru
asigurarea respectivele fiind organe
managementului funcțional al entității, colegiale care se întrunesc la
se consideră judicioasă expunerea necesitate, iar activitatea/în
separată doar a direcțiilor responsabile componența acestora este
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de implementarea politicilor vizate, iar
a celor cu statut de suport - în cadrul
direcției managementului instituțional
(subdiviziunea juridică, resurse umane
și
probleme
speciale,
secția
contabilitate).
De altfel, întru justificarea numărului
acestora se impune completarea Notei
informative la proiect cu date ce ar
demonstra
necesitatea
instituirii
subdiviziunilor respective (sarcinile
concrete și complexitatea acestora,
considerând volumul de muncă, în
temeiul analizei funcționale și
instituționale.)
Remarcăm că, potrivit art. 65 al Legii
nr.100/2017 „Actele normative intră în
vigoare peste o lună de la data
publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova sau la data
indicată în textul actului normativ,
care nu poate fi anterioară datei
publicării.„
Prin urmare, în măsura în care nu este
indicat un alt termen, proiectul va intra
în vigoare în termen de o lună de la data
publicării, termen care necesită a fi
corelat cu cel atribuit Guvernului în
scopul aducerii în concordanță a
actelor normative cu normele Legii
nr.140/2018.
Modificările propuse prin intermediul
Anexei nr.4 la proiect nu constituie
resortul prezentului proiect de act
normativ. Menționăm că, de către
Ministerul Finanțelor a fost inițiat un
proiect de at normativ privind operarea
amendamentelor de rigoare în textul
unor acte normative, inclusiv prin
prisma modificărilor recente operate în
cuprinsul Legii nr.48/2012 privind
sistemul de salarizare a funcționarilor
publici, prin intermediul Legii
nr.166/2018 pentru modificarea unor
acte legislative.
Ministerul
Justiției

I.
II.

asigurată/se regăsesc angajați
ai AGEPI.
Totodată, a fost revizuită
structura AGEPI, iar nota
informativă a fost completată
cu informații ce justifică
necesitatea
instituirii
subdiviziunilor astfel propuse.

Se acceptă.
Proiectul Hotărîrii Guvernului
a fost completat cu prevederi
privind modalitatea intrării în
vigoare (pct. 12).

Se acceptă.
Pct. 2 (amendamente la
Hotărîrea Guvernului nr.
331/2012 privind salarizarea
funcționarilor publici) a fost
exclus din anexa nr. 4 la
proiect.

Obiecțiile
Propunerile (recomandările)
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Nr. 04/11875 din Din punct de vedere conceptual, lipsă
18.10.2018
de obiecții.
Obiecții, sub aspectul regulilor de
tehnică legislativă:
La proiectul hotărîrii:
Clauza de adoptare a actului normativ,
potrivit art. 44 din Legea nr. 100/2017
cu privire la actele normative, constă
într-o propoziţie care cuprinde
denumirea autorităţii publice emitente
şi decizia de adoptare, aprobare sau
emitere a actului normativ, iar pentru
proiectele de legi cuprinde şi categoria
acestora. Clauza de adoptare a actului
normativ poate conţine, după caz, şi
temeiul legal de adoptare a actului
normativ respectiv. În acest sens,
referinţa la Legea nr. 136/2017 cu
privire la Guvern, Legea nr. 98/2012
privind administraţia publică centrală
de specialitate şi la Legea nr. 158/2008
cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public urmează a fi
revizuită, deoarece nu este relevantă
temeiului juridic de aprobare a actului
normativ în cauză. De asemenea, se va
ţine cont că referinţa se indică la norma
concretă care reprezintă temeiul juridic
de emitere, şi nu la lege în întregime.

Se acceptă parțial.
În ceea ce privește prevederile
invocate cu caracter general
din Legea nr. 136/2017 cu
privire la Guvern și Legea nr.
98/2012 privind administraţia
publică
centrală
de
specialitate,
împuternicesc
Guvernul cu prerogativa de a
crea autorități administrative
centrale, precum și de a stabili
modul
de
organizare,
funcționare, domeniile de
activitate,
structura
și
efectivul-limită ale acestora.
Cu
titlu
exemplificativ,
relevăm și alte Regulamente
emise în temeiul Legilor
menționate: Regulamentul cu
privire la organizarea și
funcționarea
Ministerului
Justiției,
aprobat
prin
Hotărîrea Guvernului nr.
698/2017; Regulamentul cu
privire la organizarea și
funcționarea Agenției de
Investiții,
aprobat
prin
Hotărîrea Guvernului nr.
322/2018, etc.
Referitor la Legea nr.
158/2008 cu privire la funcţia
publică
şi
statutul
funcţionarului public, din
prevederile proiectului rezultă
că angajații AGEPI vor avea
statut de funcționari publici,
iar potrivit art. 11 din Legea
menționată,
managementul
funcţiei
publice
şi
al
funcţionarilor publici este de
competenţa Guvernului.
La pct. 3 pentru a evita confuziile, Redacția pct. 3 a fost exclusă
cuvântul „reorganizare” se va substitui din
proiectul
Hotărîrii
cu cuvântul „restructurare”.
Guvernului.
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Pct. 4 (pct. 9, în rezultatul definitivării)
se va exclude, or, obligaţia Agenţiei
Servicii Publice de a opera modificări
necesare la cerere derivă din actele
normative ce reglementează activitatea
acesteia.

La proiectul Regulamentului:
Pct. 6 şi pct. 7 se vor exclude, în
vederea evitării dublajului normelor
prevăzute la art. 5 alin. (5) şi art. 10 din
Legea nr. 114/2014. De menţionat că,
nu este admisă reproducerea în actele
normative ale Guvernului a normelor
care sunt stabilite deja în textul legilor.
Or, actele Guvernului sunt acte
normative subsidiare, ce concretizează
dispoziţiile legii.
La pct. 10 sbp. 6) lit. b) şi în tot textul
proiectului, cuvintele „pagina web” se
vor substitui cu textul „pagina-web
oficială”, în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 188/2012 privind
paginile oficiale ale autorităţilor
administraţiei publice în reţeaua
Internet.
La pct. 11 sbp. 1) (pct. 7 subpct. 1), în
rezultatul definitivării), referitor la
textul „în chestiunile ce ţin de
competenţa sa”, sugerăm substituirea
acestuia cu textul „în limita atribuţiilor
conferite prin lege”.

Totodată, proiectul Hotărîrii
Guvernului
privind
organizarea și funcționarea
AGEPI a fost ajustat în baza
propunerilor Centrului de
Implementare a Reformelor.
Nu se acceptă.
Asemenea obligație pentru
Agenția Servicii Publice se
regăsește și în cadrul normativ
privind
organizarea
și
funcționarea altor autorități
administrative
centrale.
Totodată,
acest
aspect
precizează faptul că urmează a
fi
efectuate
modificări
cadastrale și în actele de
constituire,
urmare
reorganizării instituției.
Se acceptă.

În
procesul
definitivării
proiectului, urmare revizuirii
domeniilor de activitate și
funcțiilor AGEPI, prevederile
ce conțineau cuvintele “pagina
web” au fost excluse din
cuprinsul acestuia.
Nu se acceptă.
Propunerea în speță limitează
dreptul AGEPI de a elabora
instrucțiuni, regulamente sau
metodologii
inclusiv
cu
caracter
intern,
necesare
pentru buna organizare și
funcționare a instituției.
Cu
titlu
exemplificativ,
relevăm că Regulamentele
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La pct. 11 sbp. 2) (pct. 7 subpct. 2), în
rezultatul definitivării), în vederea
evitării unor abuzuri, se va revizui
dreptul de a solicita informaţia
necesară de la agenţii economici, or
aceştea pot fi obligaţi să prezinte doar
informaţia indicată în lege în acest
sens.
La pct. 11 sbp. 11) (pct. 7 subpct. 11),
în rezultatul definitivării) alineatul al
doilea se va exclude, deoarece este
impropriu obiectului de reglementare
al Regulamentului analizat.
La pct. 14 se vor revizui sbp. 1) şi 13)
(pct. 10, în rezultatul definitivării) în
vederea excluderii dublajelor.
Pct. 16 se va revizui prin prisma art. 25
din Legea nr. 158/2008.
Pct. 18 (pct. 16, în rezultatul
definitivării) se va revizui prin prisma
Legii nr. 80/2010 cu privire la statutul
personalului din cabinetul persoanelor
cu funcţii de demnitate publică şi Legii
nr. 199/2010 cu privire la statutul
persoanelor cu funcţii de demnitate
publică.

privind
organizarea
și
funcționarea și a altor
autorități
administrative
centrale conțin exact un
asemenea
drept
(Regulamentul cu privire la
organizarea și funcționarea
Agenției de Investiții, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.
322/2018; Regulamentul cu
privire la organizarea și
funcționarea
Agenției
Proprietate Publică, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.
902/2017, etc.).
Se acceptă.
Prevederea invocată a fost
ajustată inclusiv în baza
propunerii Centrului Național
Anticorupție.

Se acceptă.

Se acceptă.
Se acceptă.
Redacția pct. 16 a fost exclusă.
Nu se acceptă.
Pct.
18
corespunde
prevederilor art. 2 alin. (2) din
Legea nr. 80/2010 cu privire la
statutul
personalului
din
cabinetul
persoanelor
cu
funcţii de demnitate publică,
care prevede expres că
directorii
generali
ai
autoritățile
administrative
centrale pot fi asistați de un
cabinet propriu. Potrivit art. 6
alin. (1) din Legea nr.
114/2014, AGEPI este o
autoritate
administrativă
14

La structura Agenţiei (Anexa nr. 2) se
vor exclude poziţiile „Director
general” şi „Directori generali
adjuncţi” or, acestea sunt prevăzute la
pct. 12 şi 13 (pct. 8 și 9, în rezultatul
definitivării
proiectului)
din
Regulament ca funcţii de conducere şi
nu pot fi considerate ca şi părţi
structurale
ale
autorităţii
administrative,
structura
organizatorică
avînd
ca
părţi
componente
doar
subdiviziunile
structurale interne ale autorităţii
administrative.

La anexa nr. 5, pct. 2 se va exclude,
deoarece potrivit art. 67 alin. (7) din
Legea nr. 100/2017, actele normative
sau dispoziţii ale acestora care au avut
aplicare temporară şi au termenul de

centrală
în
subordinea
Guvernului.
Nu se acceptă.
Potrivit
structurii-tip
a
Regulamentului
privind
organizarea și funcționarea
ministerului, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.
595/2017, ministrul, secretarul
general de stat și secretarii de
stat se regăsesc în aceiași listă
cu subdiviziunile entității.
Respectiv,
analizînd Regulamentele de
organizare și funcționare ale
ministerelor, altor autorități
administrative
centrale
subordonate
Guvernului,
ministru, secretarul general de
stat și secretarii de stat, după
caz, directorul general și
directorii generali adjuncți se
regăsesc în structura instituției,
ca anexă la Regulament (cu
titlu
exemplificativ
menționăm Regulamentul cu
privire la organizarea și
funcționarea
Ministerului
Justiției,
aprobat
prin
Hotărîrea Guvernului nr.
698/2017; Regulamentul cu
privire la organizarea și
funcționarea Agenției de
Investiții,
aprobat
prin
Hotărîrea Guvernului nr.
322/2018; Regulamentul cu
privire la organizarea și
funcționarea
Agenției
Proprietății Publice, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.
902/2017, etc.).
Nu se acceptă.
Hotărîrea Guvernului nr.
325/2015
privind
reorganizarea Întreprinderii de
Stat “Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală” nu
conține doar aspecte de
15

aplicare depăşit nu se abrogă.

Cancelaria de
Stat
Nr. 29–01–8567
din 24.10.2018

I.
II.

reorganizare, care au fost
realizate într-o anumit termen,
dar conține în anexa nr. 1 și
structura actuală a AGEPI. Or,
prin prezentul proiect de act
normativ
prezentat
spre
examinare se propune o nouă
structură.

Obiecțiile
Propunerile (recomandările)

Reexaminarea
și
introducerea
reglementărilor privind reorganizarea
Agenției de Stat pentru Proprietate
Intelectuală din instituție publică
autonomă în autoritate administrativă
în subordinea Guvernului, avînd în
vedere că, în conformitate cu
prevederile art.7 lit.d) e) din Legea
nr.136/2017, art.XXVI din Legea
nr.140/2018 și art.18 alin.(2) din Legea
nr.98/2012, competența în acest sens,
aparține Guvernului;
Înserarea
dispozițiilor
privind
disponibilizarea/reangajarea
personalului, deoarece acesta urmează
să cadă sub incidența Legii
nr.158/2008;

Includerea normelor privind obligația

Se acceptă.
Proiectul hotărîrii Guvernului
a fost revizuit în acest sens
(pct. 1).

Se acceptă parțial.
Potrivit pct. 4 din proiectul
hotărîrii
Guvernului,
disponibilizarea personalului
urmează a fi efectuată în
corespundere
cu
rigorile
Codului muncii al Republicii
Moldova. În prezent, Legea nr.
158/2008 cu privire la funcția
publică
și
statutul
funcționarului public nu este
aplicabilă în raport cu angajații
AGEPI, deoarece nu au
statutul de funcționari publici,
respectiv, nu poate fi aplicată
nici
în
procesul
disponibilizării. Prevederile
Legii nr. 158/2008 vor fi
aplicabile pentru angajații
AGEPI, urmare procesului de
reorganizare, prin atribuirea
statutului
de
funcționari
publici.
Se acceptă.
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Agenției de a prezenta Guvernului spre Proiectul hotărîrii Guvernului
aprobare Metodologia de calculare a a fost completat cu prevederi
tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și în acest sens (pct. 13 și 14).
cuantumul tarifelor la serviciile
prestate,
în
corespundere
cu
1
prevederile art.6 alin. (3 ) din Legea
nr.114/2014 și art.17 alin.(4) din Legea
nr.98/2012.
Se acceptă.
Revizuirea Capitolului II, cu stabilirea Domeniile de activitate și
domeniilor, funcțiilor, atribuțiilor, funcțiile AGEPI au fost
drepturilor și obligațiilor Agenției, în revizuite (pct. 5 și 6 din
corelare cu prevederile art.6-9 din proiectul Regulamentului).
Legea nr.114/2014;

Centrul
Național
Anticorupție
Nr. 06/2 – 5899
din 17.10.2018

Centrul
Național

Se acceptă.
Excluderea din proiect a punctului 16, Redacția pct. 16 a fost exclusă
în contextul prevederilor art.25 din din cuprinsul proiectului.
Legea nr.158/2008.
Punctul 2 (amendamente la
La pct.2 din anexa nr.4 se va ține cont Hotărîrea Guvernului nr.
că,
prin Hotărîrea Guvernului 331/2012 privind salarizarea
nr.201/2018, Consiliul Național de funcționarilor publici) a fost
Acreditare și Atestare a fuzionat în exclus din anexa nr. 4 la
cadrul Agenției Naționale de Asigurare proiect
la
propunerea
a Calității în Educație și Cercetare, Ministerului Finanțelor și
autoritate
administrativă
din Centrului de Implementare a
subordinea MECC.
Reformelor.
Potrivit art. 28 alin. (4) din Legea Se acceptă.
integrității nr. 82/2017, expertiza
anticorupție, cu excepţiile stabilite la
alin. (2) şi (3), se efectuează de către
Centrul Naţional Anticorupţie doar
asupra proiectului definitivat în baza
propunerilor şi obiecţiilor expuse în
procesul de avizare şi/sau de consultare
a părţilor interesate. În cazul
proiectelor iniţiate de Guvern, acestea
se consideră definitivate înainte de a fi
transmise spre expertiza juridică, iar în
cazul iniţiativelor altor categorii de
autori – după înregistrarea proiectelor
în Parlament.
I.
Obiecțiile
II.
Propunerile (recomandările)
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Anticorupție
(repetat)
Nr. 06/2-6484
din 12.11.2018

Ministerul
Sănătății,
Muncii și
Protecției
Sociale

Se recomandă promovarea normei la
pct.
4
urmare
adoptării
amendamentelor la art. 26 și 27 din
Legea nr. 139/2010 privind dreptul de
autor și drepturile conexe.

Se acceptă.
Redacția pct. 4 potrivit căreia
nu
poate
fi
asimilată
veniturilor
AGEPI,
și
respectiv, veniturilor bugetului
de
stat
remunerația
compensatorie acumulată în
condițiile Legii nr. 139/2010
privind dreptul de autor și
drepturile conexe a fost
exclusă
din
cuprinsul
proiectului Regulamentului.
La pct. 8 subpct. 2) (pct. 7 subpct. 2), Se acceptă.
în
rezultatul
definitivării)
se
recomandă completarea cu textul “și în
limitele competenței funcționale”.
Lipsa de obiecții și propuneri

Nr. 20/3172
din 14.11.2018

Centrul de
Implementare
a Reformelor
(repetat)
Nr. 35-05-9809
din 03.12.2018

Ministerul
Justiției
(repetat)
Nr. 04/14200 din
06.12.2018

Proiectul a fost perfectat conform
propunerilor și obiecțiilor expuse
anterior în avizul CIR nr. 35-05-8296
din 16.10.2018, precum și urmare
ședințelor organizate, în mod, repetat
pe platforma CIR.
Prin urmare, comunică lipsa obiecțiilor
și propunerilor.
I.
Obiecțiile
II.
Propunerile (recomandările)

În conformitate cu regulile de tehnică
legislativă, în clauza de adoptare a
actului normativ, referința se indică cu
redarea
normei
concrete
care
reprezintă temeiul juridic de emitere.

În ceea ce privește prevederile
invocate cu caracter general
din Legea nr. 136/2017 cu
privire la Guvern și Legea nr.
98/2012 privind administraţia
publică
centrală
de
specialitate,
împuternicesc
Guvernul cu prerogativa de a
crea autorități administrative
centrale, precum și de a stabili
modul
de
organizare,
funcționare, domeniile de
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Pct. 9 din proiectul hotărîrii se va
exclude, or, obligația Agenției Servicii
Publice de a opera modificări necesare
la cerere derivă din actele normative ce
reglementează activitatea acesteia.
Dublajele normative sunt inadmisibile.

Pct. 12 se va completa cu cuvintele “în
Monitorul Oficial al Republicii
Moldova”.
La pct. 7 sbp. 1) din proiectul
Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, în vederea
respectării terminologiei juridice,
sugerăm substituirea textului “în
chestiunile ce țin de competența sa” cu
textul “în limita atribuțiilor conferite
prin lege”.

activitate,
structura
și
efectivul-limită ale acestora.
Referitor la Legea nr.
158/2008 cu privire la funcţia
publică
şi
statutul
funcţionarului public, din
prevederile proiectului rezultă
că angajații AGEPI vor avea
statut de funcționari publici,
iar potrivit art. 11 din Legea
menționată,
managementul
funcţiei
publice
şi
al
funcţionarilor publici este de
competenţa Guvernului.
Nu se acceptă.
Asemenea obligație pentru
Agenția Servicii Publice se
regăsește și în cadrul normativ
privind
organizarea
și
funcționarea altor autorități
administrative
centrale.
Totodată,
acest
aspect
precizează faptul că urmează a
fi
efectuate
modificări
cadastrale și în actele de
constituire,
urmare
reorganizării instituției.
Se acceptă.
Punctul 12 a fost completat cu
textul propus.
Nu se acceptă.
Propunerea în speță limitează
dreptul AGEPI de a elabora
instrucțiuni, regulamente sau
metodologii
inclusiv
cu
caracter
intern,
necesare
pentru buna organizare și
funcționare a instituției.
Cu
titlu
exemplificativ,
relevăm că Regulamentele
privind
organizarea
și
funcționarea și a altor
autorități
administrative
centrale conțin exact un
asemenea
drept
(Regulamentul cu privire la
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organizarea și funcționarea
Agenției de Investiții, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.
322/2018; Regulamentul cu
privire la organizarea și
funcționarea
Agenției
Proprietate Publică, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.
902/2017, etc.).

Lilia BOLOCAN,
Director General
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