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Republica Moldova  

Curtea Supremă de Justiţie 
 

DECIZIE 
 

31 ianuarie 2001             mun. Chişinău  
 
Colegiul civil în următoarea componenţă: 
preşedinte Dumitriu Visterniceanu 
judecători Vera Macinskaia şi Nicolae Clima 
 
a examinat în şedinţă judiciară publică recursul ordinar depus pe cauza civilă, intentată 
la cererea Eurocos Cosmetic GmbH către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale de contestare a deciziilor din 12.11.1999 şi 12 mai 1999 şi obligarea 
AGEPI să acorde protecţie mărcii ROMA pentru mărfurile din clasa 03 pe numele 
firmei Eurocos Cosmetic GmbH. 

Audiind raportul judecătorului V. Macinskaia, explicaţiile părţilor Colegiul civil 
 

a CONSTATAT: 
 

Firma Eurocos Cosmetic GmbH s-a adresat cu cerere în Judecătoria Economică a 
R.M. către Agenţia de Stat pentru protecţia Proprietăţii Industriale (în continuare 
AGEPI), solicitînd ca să fie considerate nule hotărîrile AGEPI din 12.11.1999 şi 
12.05.1999 prin care a fost refuzată protecţia mărcii ROMA pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

Concomitent reclamantul solicita acordarea protecţiei mărcii ROMA pentru 
mărfurile din clasa 03 pe numele firmei. 

În confirmarea cererii, reclamantul a indicat că marca ROMA este înregistrată 
mai mult de 45 ani în urmă, are protecţie şi în Italia, a fost recunoscută în mai multe 
ţări ale lumnii. 

Prin hotărîrea Judecătoriei Economice a R.M. din 21 iunie 2000 cererea 
reclamantului a fost admisă, hotărîrea Comisiei de Apel A AGEPI din 12.11.1999 a 
fost casată. 

AGEPI a fost obligată să acorde protecţie mărcii ROMA pentru mărfurile din 
clasa 03 pe numele firmei Eurocos Cosmetic GmbH. 

Judecînd pricina în ordine de recurs, Colegiul de recurs al Judecătoriei 
Economice prin decizia sa din 31 octombrie 2000 a casat hotărîrea primei instanţe din 
21.06.2000 şi a adoptat o nouă hotărîre prin care a respins acţiunea reclamantului. 

Firma Eurocos Cosmetic GmbH a depus recurs Curţii Supreme de Justiţie în care 
solicită casarea deciziei Colegiului de recurs al Judecătoriei Economice cu menţinerea 
în vigoare a hotărîrii primei instanţe. 

Analizînd actele cauzei, argumentele recursului, Colegiul civil al Curţii Supreme 
de Justiţie, consideră recursul întemeiat şi posibil admiterii din următoarele motive. 

AGEPI şi Colegiul de recurs al Judecătoriei Economice au respins cerinţele de 
protecţie a mărcii ROMA în Republica Moldova cu referinţă la art. 7 al. 1 lit. "e" din 
Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor din motivul că nu se 



admite înregistrarea mărcilor care conţin numai denumiri geografice. Colegiul civil al 
Curţii Supreme de Justiţie consideră că această restricţie legală prevăzută în Legea 
nominalizată vine în contradicţie cu Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale din 20.03.1983, care aşa restricţii nu prevede. 

Reieşind din esenţa art. 4 din Constituţia R.M., art. 33 din Legea privind mărcile 
şi denumirile de origine a produselor "dacă tratatul internaţional la care Republica 
Moldova este parte stabileşte alte prevederi decît cele cuprinse în lege, se aplică 
prevederii tratatului internaţional". 

În aşa situaţie de drept, instanţa judiciară urma a aplica în direct Convenţia de la 
Paris. 

Nu are suport legal nici afirmaţia Colegiului de recurs precum că denumirea 
"ROMA" poate induce consumatorul în eroare privind locul de provenienţă a 
produsului. 

Potrivit Legii privind protecţia consumatorului pe produsele comercializate în 
Republica Moldova a trebuie să fie indicate în limba română datele referitoare la 
producător şi sediul acestuia. 

Acestor circumstanţe de fapt şi de drept instanţa de fond le-a dat aprecierea justă 
în strictă conformitate cu prevederile legii materiale şi a cerinţelor art. 61 C.P.C. şi 
corect a ajuns la concluzia de a admite cererea reclamantului. 

Concomitent Colegiul civil al Curţii Supreme menţionează că marca litigioasă 
are o durată de folosire îndelungată, este recunoscută şi în Italia, situaţie prevăzută în 
art. 6 al Convenţie de la Paris. 

Argumentele AGEPI referitor la pretinsele încălcări de ordin procesual la 
adoptarea hotărîrii de către prima instanţă, Colegiul civil al Curţii Supreme de Justiţie 
le respinge ca neîntemeiate, deoarece reprezentantul AGEPI a participant în şedinţa 
judiciară în faza dezbaterilor judiciare, a fost înştiinţat despre amînarea procesului (f.d. 
149 verso). 

Colegiul civil al Curţii Supreme respinge ca neîntemeiate şi argumentele referitor 
la lipsa de capacitate procesuală a persoanelor care au semnat acţiunea şi recursul, 
deoarece aceste drepturi ale lor de a înainta acţiune şi recurs reiese din procura firmei 
germane Eurocos Cosmetic GmbH (f.d. 6). 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. art. 27860, 309+313 C.P.C., Colegiul 
civil 

DECIDE: 
 
Recursul de admite. 
Se casează decizia Colegiului de recurs al Judecătoriei Economice din 

31.10.2000 cu menţinerea în vigoare a hotărîrii judecătoreşti economice a R.M. din 
21.06.2000. 

 
Preşedinte 
Dumitru Visterniceanu 

Judecător 
Nicolae Clima 

Judecător 
Vera Macinskaia 

 


