
Dosarul nr.3-86/09 

H O T Ă R Î R E 

În numele Legii 

14 mai 2009                                                                           mun. Chişinău 

Colegiul de contencios administrativ al Curţii 
de Apel Chişinău, având în componenţa sa: 
 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                   Marina Anton 

Grefier                                                                      Mariana Buşuleac 

examinînd în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de către S.R.L. „Rumitox” către Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală, cu privire la accesul la informaţie, 

c o n s t a t ă: 

S.R.L. „Rumitox” s-a adresat către Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală, cu privire la accesul la informaţie. 

În motivarea acţiunii reclamantul invocă, că s-a adresat către pârât cu cererea 

nr. 0072/e din 28.10.2008, prin care a solicitat eliberarea informaţiei referitor la 

contestaţia din 01.12.2005, depusă de către reclamant cu privire la înregistrarea 

mărcii „Socovita”. 

Indică, că la 09.09.2005, a depus cerere privind înregistrarea mărcii 

„Socovita”, însă prin răspunsul primit nu a fost informat despre faptul, că 

compania Germană „Levante Getranke” GMBH este deţinătorul dreptului de 

proprietate asupra mărcii „Vitajusm”, care a fost calificată de către pârât drept 

marcă similară mărcii solicitate, din care motiv a fost respinsă cererea 

reclamantului, contestată de către acesta la data de 01.12.2005, însă fără a primi 

vre-un răspuns. 

Astfel, în temeiul legii contenciosului administrativ, solicită constatarea 

ilegalităţii de a oferi informaţia solicitată de către reclamant. 

În şedinţă de judecată reprezentantul S.R.L. „Rumitox” nu s-a prezentat, din 

motive necunoscute instanţei, deşi a fost înştiinţat despre data, ora şi locul 

examinării cauzei, din care considerente, instanţa a dispus, în temeiul art.205 al.(4) 



CPC şi al.(2) art.24 Legii contenciosul administrativ instanţa de judecată dispune 

examinarea cauzei în lipsa acestuia. 

Reprezentantul pârâtului Agenţiei de stat pentru proprietate intelectuală, 

Matveev Marina, în şedinţa instanţei de judecată acţiunea nu au recunoscut-o şi a 

solicitat respingerea acesteia drept neîntemeiată. 

În acest sens menţionează că, afirmaţia reclamantului referitor la faptul, că nu 

a primit informaţia solicitată privind rezultatul examinării contestaţiei împotriva 

refuzului înregistrării mărcii „Socovita Соковита” este nefondată, deoarece acesta, 

la data de 06.12.2005 a notificat despre recepţionarea contestaţiei depuse, iar la 

10.02.2006, conform notificării nr.1439, reclamantul a fost informat despre 

examinarea contestaţiei în şedinţa Comisiei de apel, numită pentru data de 

24.02.2006. 

Indică, că reprezentantul reclamantului a solicitat amânarea şedinţei date, 

despre următoarea şedinţă reclamantul fiind înştiinţat prin notificarea din 

10.03.2006. 

La data de 23.03.2006, reprezentantul S.R.L. „Rumitox” a solicitat retragerea 

contestaţiei, fiind emisă încheierea privind încetarea procedurii de examinare a 

contestaţiei, care a fost expediată reclamantului prin scrisoarea nr.3408 din 

31.03.2006. 

Menţionează, că prin scrisoarea nr. 2330 din 08.12.2008, acesta a dat răspuns 

la solicitarea reclamantului din 28.10.2008, în acest mod fiind respectate cerinţele 

legale ce reglementează informarea reclamantului. 

Audiind reprezentantul părţii, verificând argumentele invocate şi studiind 

materialele dosarului, instanţa de judecată ajunge la concluzia că acţiunea este 

neîntemeiată şi urmează a fi respinsă din următoarele considerente. 

În şedinţa instanţei de judecată s-a constatat, că reclamantul S.R.L. 

„Rumitox”, la data de 01.12.2005 a depus contestaţie împotriva refuzului 

înregistrării mărcii „Socovita Соковита”. La data de 23.03.2006, reprezentantul 

reclamantului Eşanu Andrian, a solicitat retragerea cererii de contestare a refuzului 

de înregistrare a mărcii menţionate, invocând drept motiv, că Comisia de apel nu 



este competentă, contestaţia urmând a fi înaintată în instanţa de judecată, pe 

marginea cărui fapt a fost emisă încheierea Comisiei de apel a pârâtului din 

23.03.2006, referitor la încetarea procedurii de examinare a contestaţiei, care a fost 

remisă reclamantului prin scrisoarea nr.3408 din 31.03.2006. 

La data de 28.10.2008, a solicitat pârâtului oferirea informaţiei despre data şi 

dovada expedierii răspunsului în cazul în care acesta a fost expediat, cât şi dovada 

recepţionării răspunsului oficial vizavi de cererea de contestarea privind 

înregistrarea mărcii „Socovita”. 

Reclamantul solicită instanţei de judecată constatarea ilegalităţii de a oferi 

informaţia solicitată de către reclamant. 

Reţinând prevederile art.1 Legii privind accesul la informaţie, instanţa de 

judecată ajunge la concluzia că raportul litigios este reglementat de legea privind 

accesul la informare. 

Pârâtul Agenţia de Stat pentru proprietatea intelectuală, prin scrisoarea 

nr.2330 din 08.12.2008 a expediat reclamantului răspunsul solicitat de către acesta 

prin cererea sa, depusă la data de 28.10.2008. 

Astfel, reclamantul solicita pârâtului prezentarea informaţiei referitor la 

expedierea şi primirea informaţiei ce ţine de înştiinţarea despre examinarea 

contestaţiei. 

Reieşind din faptul, că contestaţia menţionat a fost înaintată de către 

reclamant, se respinge, iar despre emiterea încheierii pe marginea încetării 

procedurii de examinare a contestaţiei reclamantul a fost înştiinţat, acestuia fiindu-i 

expediat şi răspunsul la scrisoarea depusă către pârât la 28.10.2008, cu nr. 2330 din 

08.12.2008 cu anexarea materialelor respective, instanţa de judecată ajunge la 

concluzia că pârâtul a executat prevederile Legii cu privire la accesul la informaţie. 

Instanţa de judecată reţine, că cererea reclamantului din 28.10.2008, nu 

întruneşte condiţiile stabilite de art.12 al.(2) al Legii privind accesul la informaţie, 

nu conţine date suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate 

(nr. de înregistrare a contestaţiei, nr. şi data de depozit), precum şi modalitatea 

acceptabilă de primire a informaţiei solicitate, din care cauză, instanţa consideră 



drept întemeiată depăşirea termenului legal de prezentare a răspunsului de către 

pârât. 

Prin urmare, reieşind din cele menţionate mai sus, dat fiind faptul, că pârâtul a 

informat reclamantul despre acţiunile întreprinse de către acesta după retragerea 

contestaţiei de către reclamant şi a oferit aceasta informaţie la solicitarea acestuia, 

instanţa de judecată ajunge la concluzia, că acţiunea înaintată urmează a fi respinsă 

drept neîntemeiată. 

În conformitate cu prevederile art. art.238-241 CPC, instanţa de judecată, 

h o t ă r ă ş t e: 

Cererea de chemare în judecată depusă de către S.R.L. „Rumitox” către 

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu privire la accesul la informaţie 

se respinge ca neîntemeiată. 

Hotărârea este definitivă, dar cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie 

în termen de 15 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul                                                                 Marina Anton 

 


