SINTEZA
obiecţiilor şi propunerilor
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 291/2000 cu privire la instituirea Premiului anual al Guvernului Republicii
Moldova pentru cel mai dotat inventator și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 933/2000 cu privire
la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
"Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"
Autorităţile
Centrul de
Implementare a
Reformelor
nr. 35-05-5904
din 09.09.2019

Agenția Națională
pentru Cercetare și
Dezvoltare
nr. 231
din 09.09.2019
Agenția Proprietății
Publice
nr. 04-04-3708
din 11.09.2019
Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării al
Republicii Moldova
nr. 07-09/4968
din 16.09.2019

Obiecţii şi propuneri

Argumente

I. Obiecțiile
II. Propunerile (recomandările)
La pct. 2 lit. b) calificativul
”specialiști de înaltă calificare”
poartă caracter incert, ceea ce
contravine
principiului
predictabilității normelor juridice,
consacrat de art. 3 al Legii nr.
100/2017
privind
actele
normative. Întru evitarea instituirii
unor norme discreționare, se
impune dezvăluirea în text, a
semnificației
calificativului
propus.
Avizează pozitiv documentul
propus, fără completări și/sau
modificări

Se acceptă,
prin excluderea cuvintelor ”de înaltă
calificare” din proiect.

În
limita
competențelor
funcționale,
comunică
lipsa
obiecțiilor și propunerilor la
proiectul dat.
I. Obiecțiile
II. Propunerile (recomandările)
Susține proiectul hotărârii.
Totodată, propune următoarele
modificări în proiectul hotărârii
Guvernului, la pct. 1, 2 lit. b):
în conformitate cu Codul
cu privire la știință și inovare al
Republicii Moldova nr. 259/2004,
să
se
excludă
cuvântul
”instituțiilor”, deoarece sintagma
”organizație
din
domeniile
cercetării și inovării” include atât
instituțiile
publice,
cât
și
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Se acceptă,
prin exluderea cuvântului ”instituțiilor” din
pct. 1 sucpunctul (2) lit. b) al proiectului.

organizațiile de drept privat,
acestea
fiind
definite
în
continuare în articolele 16 și 17
din Codul menționat. Totodată,
tipurile de organizații din
domeniile cercetării și inovării
sunt stipulate în articolul 95 din
Cod, acestea includ și instituțiile
de cercetare;

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii al
Republicii Moldova
nr. 04-6122
din 19.09.2019

- să se excludă cuvântul
”dezvoltării”, deoarece în Codul
menționat se operează cu noțiunea
de organizație din domeniile
cercetării și inovării. Astfel,
conform art. 15 din Cod,
Organizație
din
domeniile
cercetării și inovării este persoana
juridică care defășoară una dintre
următoarele activități: cercetări
fundamentale și/sau aplicative,
dezvoltarea
experimentală,
implementarea
rezultatelor
științifice și inovațiilor, transferul
tehnologic,
pregătirea
și
perfecționarea cadrelor științifice.
I. Obiecțiile
II. Propunerile (recomandările)

Se acceptă,
prin exluderea cuvântului ”dezvoltării” din
pct. 1 sucpunctul (2) lit. b) al proiectului.

Indicarea expresă în hotărâre de
Guvern a unui agent economic
concret, pentru a fi implicat în
organizarea
și
desfășurarea
Expoziției
Internaționale
Specializate ”Infoinvent”, creează
condiții de concurență neloială,
deoarece servicii similare, în
condiții asemănătoare, pot fi
acordate și de alți agenți
economici.
Astfel,
în
vederea
evitării
premiselor concurenței neloiale,
consideră oportun excluderea din
textul proiectului a referinței la
Centrul Internațional de Expoziții
”Moldexpo” S.A.

Din anul 2000, când s-a desfășurat prima
ediție a EIS ”Infoinvent”, aceasta se
organizează sub auspiciile AGEPI și C.I.E.
„Moldexpo” S.A..
C.I.E. „Moldexpo” S.A. este unicul
complex expoziţional din Moldova care
dispune de spaţii expoziţionale proprii –
5000 m.p. pe interior, 10000 m.p. – pe
exterior, deţine în dotări infrastructură
modernă, reţele inginereşti, echipamente de
ultimă
generaţie,
necesare
pentru
organizarea unei expoziții de nivel
internațional.
Totodată, C.I.E. „Moldexpo” S.A., în
calitate de co-organizator, oferă pentru
organizarea expoziției spațiu la taxe de
închiriere reduse. În acest context,
considerăm oportun să se mențină referința
la C.I.E. „Moldexpo” S.A. în calitate de co-
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organizator, precum și locație a expoziției.

Ministerul Justiției
al Republicii
Moldova
nr. 04/9349
din 25.09.2019

Suplimentar, în scopul respectării
prevederilor art. 56 alin. (1) din
Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, intrarea în
vigoare a proiectului din data
publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, ca excepție
de la regula generală, trebuie să
fie
argumentată
în
nota
informativă.
I. Obiecțiile
II. Propunerile (recomandările)
Potrivit notei informative scopul
proiectului
este
actualizarea
mecanismului
ce
vizează
selectarea
și
desemnarea
candidatului
la
Premiul
Guvernului
”Inventator
remarcabil”, precum și acordarea
acestui Premiu.
Semnalează că propunerea de
abrogare a Hotărârii Guvernului
nr. 933/2000 cu privire la
decernarea Medaliei de Aur a
Organizației
Mondiale
de
Porprietate Intelectuală (OMPI)
”Inventator
remarcabil”
și
Trofeului OMPI ”Întreprindere
inovatoare” nu este argumentată în
nota
informativă,
ceea
ce
contravine art. 30 din Legea nr.
100/2017 cu privire la actele
normative.
În situația în care se preconizează
reglementarea
decernării
distincțiilor speciale instituite de
Organizația
Mondială
de
Proprietate Intelectuală – Medalia
de Aur ”Inventator remarcabil” și
Trofeul ”Întreprindere inovatoare”
printr-un
act
normativ
departamental, atragem atenția
asupra necesității existenței unei
norme într-un act normativ de
forță superioară, care să prevadă
competența Agenției de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală în
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Se acceptă,
prin completarea notei informative cu
argumentarea privind necesitatea intrării în
vigoare a hotărârii de Guvern la data
publicării.

Se acceptă,
prin completarea notei informative cu
argumentarea propunerii de abrogare a
Hotărârii Guvernului nr. 933/2000 cu
privire la decernarea Medaliei de Aur a
Organizației Mondiale de Proprietate
Intelectuală
(OMPI)
”Inventator
remarcabil”
și
Trofeului
OMPI
”Întreprindere inovatoare”.

Se acceptă,
în conformitate cu prevederile pct. 10
subpct. (7) din Regulamentul privind
organizarea și funcționarea Agenției de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1247/2018,
Directorul general semnează actele emise în
legătură cu activitățile ce țin de competența
Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală.

acest sens. Astfel, potrivit art. 16
alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu
privire la actele normative,
”Actele normative ale autorităților
administrației publice centrale de
specialitate și ale autorităților
publice autonome sînt emise sau
aprobate numai în temeiul și
pentru executarea legilor și a
hotărîrilor
Parlamentului,
a
decretelor Președintelui Republicii
Moldova,
a
hotărîrilor
și
ordonanțelor Guvernului. Actele
normative respective se limitează
strict la cadrul stabilit de actele
normative de nivel superior pentru
executarea cărora se emit sau se
aprobă și nu pot contraveni
prevederilor actelor respective. În
clauza de adoptare
a actelor
normative
ale
autorităților
administrației publice centrale de
specialitate și ale autorităților
publice autonome se indică expres
actul normativ superior în temeiul
căruia acestea sînt emise sau
aprobate”.
La pct. 3, ce prevede că prezenta
hotărîre intră în vigoare la data
publicării, remarcăm că, regula
generală privind intrarea în
vigoare a actelor normative,
statuată în art. 56 alin. (1) din
Legea nr. 100/2017, prevede că
actele normative intră în vigoare
peste o lună de la data publicării
în Monitorul Pficial al Republicii
Moldova. Totodată, alin. (3) al
acestui articol dispune că ”Intrarea
în vigoare a actelor normative
poate fi stabilită pentru o altă dată
doar în cazul în care se urmărește
protecția drepturilor și libertăților
fundamentale
ale
omului,
realizarea
angajamentelor
internaționale
ale
Republicii
Moldova, conformarea cadrului
normativ
hotărârilor
Curții
Constituționale, eliminarea unor
lacune
din
legislație
sau
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Se acceptă,
prin completarea notei informative cu
argumentarea privind necesitatea intrării în
vigoare a hotărârii de Guvern la data
publicării.

contradicții între actele normative
ori dacă există alte circumstanțe
obiective.” Prin urmare, intrarea în
vigoare a proiectului la data
publicării
trebuie
să
fie
argumentată în nota informativă.

Ministerul
Finanțelor al
Republicii Moldova
nr. 11/3-09/1277/943
din 09.10.2019

Cu
referire
la
respectarea
normelor de tehnică legislativă,
comunicăm necesitatea revizuirii
pct. 1 lit. e), or, în conformitate cu
limbajul
normativ,
pentru
individualizarea unor cuvinte și
semne de punctuație se utilizează
termenul ”textul”.
III. Obiecțiile
IV. Propunerile (recomandările)
A examinat proiectul și, pe
aspectele ce țin de competență,
comunică lipsa propunerilor și
obiecțiilor.
Totodată, nota informativă la
capitolul
fundamentarea
economico-financiară urmează a fi
revizuită în vederea ajustării
conținutului,
precum
că
cheltuielile ce țin de punerea în
aplicare a proiectului în sumă de
zece mii lei odată la doi ani,
urmează a fi efectuate în limita
alocațiilor
bugetare
ale
Cancelariei de Stat.

Se acceptă

Se acceptă,
prin ajustarea notei informative cu
aspectele invocate.

Andrei Popa,
Director general interimar
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