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HOTARJRE

a Comisiei Nationale pentm Proprietatea IntelectuaHi
din 15 septembrie 2010

..

Cornisia NationaHi pentm Proprietatea IntelectuaHi, convocata in baza
Regularnentului aprobat prin Hotarirea Guvemului nr. 489 din 29.03.2008, in
urmatoarea cornponenta:
- Valeriu Lazar, Viceprirn-rninistru, rninistru al Econorniei, pre~edinte al
Cornisiei;
- Lilia Bolocan, Director General al Agentiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuala, vicepre~edinte al Cornisiei;
- Olga Belei, director departarnent drept de autor ~i drepturi eonexe, AGEPI,
seeretar al Cornisiei;
- Oleg Efrim, vieerninistru al Justitiei;
- Pavel ~incariuc, Director, Direetia GeneraIa dezvoltarea societatii
informationale, MTIC
- Vitalie Goncear, Direetia control ~i destinatii varnale, Servieiul Varnal;
- Iurie Cater, ~ef seetie, Direetia Investigare Fraude, MAl;
- Denis Staru~, pre~edinte al Centrului pentru proteetia eonsurnatorilor.
a examinat proieetul Prograrnului de aetivitate al CNPI pentru anii 2010-2011,
elaborat in baza propunerilor parvenite de la rnernbrii Cornisiei
publiee.

Reie~ind

~i

autoritiltile

din faptul ea Prograrnul a fost eoordonat eu toate institutiile

interesate, iar rnajoritatea propunerilor

~i

obieetiilor au fost luate in consideratie la

definitivarea proieetului, s-a propus aprobarea aeestuia.
Referitor la directiile prioritare ale Strategiei nationale in domeniul
proprietatii inteleetuale, au fost expuse principalele argurnente referitor la aprobarea
unei noi Strategii pentru anii 2011-2015. Expirarea Strategiei de dezvoltare a
sistemului national de proteetie

~i

utilizare a obieetelor de proprietate intelectuaIa in

anul 2010, aprobate prin Hotarirea Guvemului nr.1143 din 18.09.2003; finalizarea
proeesului de armonizare a legislatiei nationale in dorneniul PI eu acquis-ul
comunitar

~i

implernentarea in praetica a prevederilor acesteia, inclusiv in domeniul

prevenirii inealcarii

~i

respectilrii drepturilor de PI

~i

a luptei cu eontrafacerea

~i

pirateria, au servit drept temei pentlu elaborarea unei noi Strategii in conformitate eu
reeomandarile Organizatiei Mondiale pentru Proprietatea Inteleetuala (OMPI)
Prograrnul de aetivitate al Guvemului pentru anii 2009-2013.

~1

Ca unnare a dezbaterilor pe aceasta tema,

reie~ind

din necesitatea prezentarii

unei infonnatii ample a situatiei in domeniul dat cu implicarea mai multor organe
publice centrale, organizatii non-guvemamentale

~i

a societatii civile, Comisia a

decis crearea unui Grup de lucru prin delegarea reprezentantilordin to ate institutiile
prezente

~i

cele interesate sau care au tangente in activitatea lor cu domeniul

proprietatii intelectuale.
Grupul de lucru instituit de Comisie, activitatile caruia vor fi coordonate de
ditre AGEPI, va avea drept scop intocmirea unui raport care va stabili structura

~i

sarcinile viitoarei strategii dupa evaluarea situatiei in acest sector la fiecare institutie
implicata in sistemul de proprietate intelectuala. Proiectul raportului Grupului de
lucru va fi prezentat Comisiei spre aprobare pina la 15 octombrie 2010.
Astfel, in baza informatiilor prezentate in

~edinta,

Comisia Nationala pentru

Proprietatea Intelectuala, in confonnitate cu pc. 18-21 al Regulamentului,
HOTARA~TE :

1. Se aproba Planul de activitate al Comisiei Nationale pentru Proprietatea
Intelectuala pentru anii 2010-20 11

~i

Componenta nominala a Grupurilor de

lucru institutionalizate (Anexa nr. 1).
2. Se instituie Grupul de lucru fonnat din reprezentantii institutiilor indicate in
Anexa nr. 2 pentru a analiza

~i

a pregati un raport infonnativ referitor la

elaborarea Strategiei Nationale de Proprietate Intelectuala pentru anii 2011
2015 pina la 15 octombrie 2010.

Valeriu Lazar

Viceprim-ministru, ministru al Economiei,
pre~edinte al Comisiei Nationale pentru
Proprietatea Intelectuala

