
Notă informativă 
la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
În temeiul prevederilor Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală 

legate de comerţ (TRIPS), drepturile de proprietate intelectuală sunt recunoscute ca drepturi private. 
Drepturile asupra mărcilor și desenelor/modelelor industriale se dobândesc şi sunt protejate pe 
teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu, şi anume: 

 Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale; 

 Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor. 
Actele legislative menţionate reglementează raporturile juridice ce apar în procesul înregistrării, 

protecţiei juridice şi utilizării respectivelor obiecte de proprietate industrială.  
De asemenea, raporturile juridice menţionate sunt reglementate şi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul civil, Legea nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

Un sistem de proprietate intelectuală eficient și echitabil constituie un instrument important de 
dezvoltare economică şi de progres social şi cultural. Din aceste considerente cadrul normativ național 
ce reglementează acest domeniu se află în continuă perfecționare pentru a corespunde în totalitate 
rigorilor și standardelor internaționale, pentru a fi capabil să asigure buna funcționare a mecanismelor 
de protecție oferite solicitanților și titularilor drepturilor de proprietate intelectuală, dar și pentru a 
răspunde solicitărilor de obținere a protecției mărcilor și desenelor/modelelor industriale într-un 
termen considerabil de restrâns, aspect extrem de esențial în contextul dezvoltării dinamice a relațiilor 
economice și a interesului concurențial al agenților economici pe piață.  

Perfecționarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietății intelectuale constituie și 
un obiectiv ce derivă din Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22 noiembrie 2012. 

Corespunzător, proiectul în cauză vizează modificarea şi completarea actelor legislative speciale 
în domeniul proprietăţii intelectuale, şi anume: 

 Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale (Legea nr. 161/2007); 

 Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Legea nr. 38/2008); 
 fiind elaborat în vederea identificării celor mai optime soluții de obținere în termeni cât mai 

restrânși a protecției juridice a mărcilor și desenelor/modelelor industriale pe teritoriul Republicii 
Moldova, în scopul oferirii solicitanților a oportunității înregistrării mărcilor și desenelor/modelelor 
industriale în regim accelerat și obținerii certificatelor de înregistrare a acestor obiecte de proprietate 
intelectuală în termen de 15 zile lucrătoare.  

Suplimentar normelor ce reglementează procedura de înregistrare în regim accelerat, proiectul 
nominalizat conține și norme ce perfecționează în ansamblu mecanismul de înregistrare a mărcilor și 
desenelor/modelelor industriale stabilit conform cadrului juridic existent. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul în cauză nu reprezintă un exerciţiu de transpunere a legislaţiei UE în domeniu. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Procesul înregistrării și protecției juridice a mărcilor și desenelor/modelelor industriale, stabilit 

conform regimului reglementat de Legea nr. 38/2008 și Legea nr. 161/2007 este fundamentat pe 
principiile și mecanismele internaționale de înregistrare și protecție a acestor obiecte de proprietate 



 

industrială, fiind constituit din proceduri complexe de examinare și termene stabilite în vederea 
asigurării corectitudinii procesului de înregistrare și eliberare a titlurilor de protecție, ținând cont de 
premisele respectării drepturilor anterioare ale altor titulari.  

În aceste circumstanțe, conform procedurilor reglementate de prevederile cadrului juridic 
menționat, un solicitant poate obține înregistrarea unei mărci sau a unui desen/model industrial într-un 
termen de 12 luni. Această perioadă este determinată de faptul că procedura naţională de înregistrare a 
mărcii și a desenului/modelului industrial parcurge următoarele etape esențiale: 

 1) examinarea formală – în cadrul căreia se verifică respectarea condiţiilor de formă a cererii de 
înregistrare a mărcii sau a desenului/modelului industrial (se efectuează în termen de 2 luni); această 
procedură de examinare este urmată de perioada de opoziţii şi observaţii care este de 3 luni de la data 
publicării cererii;  

2) examinarea de fond a cererii de înregistrare a mărcii sau a desenului/modelului industrial în 
vederea respectării condiţiilor de protecţie a acestora, astfel verificând dacă nu există temeiuri de 
respingere a cererii în conformitate cu prevederile legii (se efectuează în termen de 3 luni de la data 
expirării perioadei de prezentare a observaţiilor şi opoziţiilor).  

Corespunzător, cererea care nu are iregularităţi este examinată după 6 luni de la data depozitului 
pentru a nu intra în colizie cu eventuale cereri ulterioare ce pot invoca prioritatea, iar certificatul de 
înregistrare a mărcii sau a desenului/modelului industrial se eliberează în termen de 3 luni de la data 
înregistrării, fiind acordate 2 luni de la data adoptării deciziei/hotărârii pentru contestarea de către părţi 
a acesteia şi 30 de zile de la publicare – pentru contestarea de către terţi. 
          Ritmul dinamic de dezvoltare a activităților economice și de extindere continuă a pieței a 
determinat creșterea interesului agenților economici pentru beneficiile instrumentelor juridice 
eficiente, confirmate prin titluri de protecție, corespunzător pentru obținerea înregistrării mărcilor și 
desenelor/modelelor industriale în termeni cât mai restânși.  

Totodată, pentru a asigura examinarea și înregistrarea eficace și eficientă a cererilor de 
înregistrare a mărcilor și a celor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale conform unor  
proceduri transparente, minuțioase, corecte și echitabile se impune dezvoltarea continuă și armonioasă 
a sistemului de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală prin consolidarea și îmbunătățirea 
cadrului juridic regulatoriu în domeniul de referință și anume a Legii nr. 38/2008 și Legii nr. 
161/2007.  

În vederea oferirii solicitanților a oportunității de a obține înregistrarea mărcilor și 
desenelor/modelelor industriale în termeni cât mai restrânși, urmare studierii diferitor sisteme de 
examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor și desenelor/modelelor industriale în scopul 
identificării unor posibile soluţii în vederea simplificării procedurii naţionale de înregistrare a 
respectivelor obiecte de proprietate industrială, se preconizează stabilirea procedurii de înregistrare a 
acestor obiecte de proprietate industrială în regim accelerat. Astfel, atât Legea nr. 38/2008, cât și 
Legea nr. 161/2007 urmează să fie completate cu norme care să reglementeze condițiile juridice și 
modul de aplicare și de desfășurare a acestui regim de înregistrare.  

În acest sens, Legea nr. 38/2008 urmează să fie completată cu art. 501 ”Procedura de 
înregistrare a mărcilor în regim accelerat”, iar Legea nr. 161/2007 cu art. 531 ”Procedura de 
înregistrare a desenului sau modelului industrial în regim accelerat”, precum și cu specificații și 
derogări ale normelor existente ce reglementează regimul de înregistrare existent, în contextul aplicării 
regimului accelerat. Astfel, normele generale stabilite conform legilor menționate se vor aplica 
procedurilor de înregistrare în regim accelerat, cu excepția cazurilor în care se va prevedea altfel 
conform noilor modificări preconizate.  

Esența fundamentală a regimului accelerat constă în examinarea cererilor de înregistrare, 
înregistrarea mărcilor și desenelor/modelelor industriale, și eliberarea titlurilor de protecție în 15 zile 
lucrătoare, iar principiile esențiale ale aplicării și desfășurării acestor proceduri rezidă în următoarele: 

- solicitantul poate cere înregistrarea mărcii sau a desenului/modelului industrial în regim 
accelerat odată cu depunerea cererilor de înregistrare a acestor obiecte de proprietate industrială sau în 
termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii acestora; 



 

- în cazul în care solicitarea înregistrării mărcii sau a desenului/modelului industrial în regim 
accelerat se va considera depusă, AGEPI, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării 
înregistrării în regim accelerat, va examina respectarea condiţiilor de depunere a cererii de înregistrare 
a mărcii sau a desenului/modelului industrial stabilite conform normelor existente ce reglementează 
regimul de înregistrare existent;  

- în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii sau a desenului/modelului industrial va 
îndeplini condițiile de depunere, AGEPI va atribui data de depozit și va efectua examinarea de fond a 
cererii de înregistrare în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii sau a desenului/modelului 
industrial în termen de 7 zile lucrătoare din data expirării perioadei menţionate mai sus (3 zile 
lucrătoare de la data solicitării înregistrării mărcii sau desenului/modelului industrial); 

- în cazul în care se va constata că sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrarea mărcii, după 
caz, a desenului/modelului industrial, AGEPI va înregistra respectivul obiect de proprietate industrială 
și va elibera titularului certificatul de înregistrare, în termen de 3 zile lucrătoare după adoptarea 
deciziei (în cazul mărcii) sau a hotărârii (în cazul desenului/modelului industrial); 

- prelungirea termenelor pentru executarea unui act de procedură, precum și repunerea în 
termenele omise nu se vor admite în cazul aplicării procedurii de înregistrare a mărcii, după caz, a 
desenului/modelului industrial, în regim accelerat; 

- regimul accelerat nu implică publicarea cererilor, procedura de observații și opoziții, terții 
urmând să își exprime punctul de vedere conform mecanismului de anulare a înregistrării mărcii sau 
desenului/modelului industrial în regim accelerat în cadrul Comisiei de contestații, în cazul în care 
revendică careva drepturi anterioare. 

 În acelaşi timp, urmează să fie prescrise norme privind cazurile în care solicitarea de înregistrare 
a mărcii sau a desenului/modelului industrial se consideră nedepusă sau procedura de înregistrare a 
acestor obiecte de proprietate industrială în regim accelerat încetează. În asemenea cazuri, cererea de 
înregistrare a mărcii sau a desenului/modelului industrial se va publica, iar examinarea acesteia va 
continua conform condițiilor și în termenele generale stabilite de legile vizate, fapt ce se va comunica 
solicitantului.  

Totodată, pentru a se asigura securitatea juridică a cererilor cu prioritate și coerența deplină a 
regimului accelerat de înregistrare cu principiul priorității, consfințit de tratatele internaționale în 
domeniul proprietății intelectuale, precum și de cadrul normativ existent, potrivit căruia o marcă sau 
un desen/model industrial depusă/depus pentru înregistrare anterior are prioritate față de o marcă sau 
un desen/model industrial depusă/depus pentru înregistrare ulterior, este necesar să se prevadă 
procedura de anulare din oficiu a înregistrării efectuate în regim accelerat, în cazul în care se va 
constata existența unei mărci sau, după caz, a unui desen/model industrial cu prioritate, precum și a 
motivelor întemeiate stabilite de lege în acest sens. Anularea mărcilor și a desenelor/modelelor 
industriale în regim accelerat se va efectua de către Comisia de contestații a AGEPI, prin emiterea 
unei hotărâri de anulare, fapt care urmează a fi consemnat în articolele corespunzătoare din Legea nr. 
38/2008 (art. 83 alin. (2) și Legea nr. 161/2007 (art. 70 alin. (2).  

Reieşind din prescripţiile care urmează a fi propuse pentru înregistrarea mărcilor și a 
desenelor/modelelor industriale în regim accelerat, se impune modificarea corespunzătoare a normelor 
tangenţiale acestei proceduri prin stabilirea atât a derogărilor necesare, cât şi prin precizarea normelor 
în vigoare, şi anume la: 

- art. 2 din Legea nr. 38/2008 și art. 3 din Legea nr. 161/2007 prin completarea acestora cu 
noţiunea de ”marcă înregistrată în regim accelerat”, corespunzător, noțiunea de „desen sau model 
industrial înregistrat în regim accelerat”; 

- art. 21 și art. 22 din Legea nr. 38/2008 și art. 25 din Legea nr. 161/2007 prin stabilirea 
derogărilor necesare aplicării mecanismului de declarare a nulității mărcii, după caz, a 
desenului/modelului industrial, înregistrate în regim accelerat, în cazul în care înregistrarea acestora a 
fost efectuată contrar prevederilor legilor menționate sau a fost constatată depunerea unei cereri cu 
prioritate anterioară și există motive întemeiate de nulitate; 

- art. 28 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 161/2007 referitoare la 



 

traducerea documentelor anexate la cererea de înregistrare, în cazul solicitării înregistrării mărcii sau 
desenului/modelului industrial în regim accelerat;  

- art. 36 din Legea nr. 38/2008 și art. 40 din Legea nr. 161/2007 privind invocarea priorităţii, 
prin stabilirea derogărilor, în cazul înregistrării în regim accelerat, de la normele ce stabilesc termenul 
de prezentare a actelor care justifică invocarea priorităţii; 

- art. 41 din Legea nr. 38/2008 și art. 47 din Legea nr. 161/2007 ce vizează examinarea de fond, 
prin derogări ce stabilesc termenul de 7 zile lucrătoare de efectuare a acestei examinări în cazul 
solicitării înregistrării în regim accelerat a mărcilor și a desenelor/modelelor industriale; 

- art. 50 din Legea nr. 38/2008 privind prelungirea termenelor și repunerea în termenul omis și 
art. 53 din Legea nr. 161/2007 privind restabilirea în drepturi prin completarea cu referinţele 
corespunzătoare la articolele privind înregistrarea în regim accelerat, în sensul neaplicării dispozițiilor 
respective termenelor aplicate înregistrării în regim accelerat a mărcilor și desenelor/modelelor 
industriale; 

- art. 83 din Legea nr. 38/2008 și art. 70 din Legea nr. 161/2007 cu privire la soluţionarea 
litigiilor şi stabilirea unor competenţe suplimentare Comisiei de contestaţii, determinate de aplicarea 
regimului accelerat de înregistrare a mărcilor și desenelor/modelelor industriale.  

- art. 84 din Legea nr. 38/2008 şi art. 72 din Legea nr. 161/2007 referitoare la taxe prin 
completarea cu reglementările normative privind faptul că cererea de anulare a înregistrării mărcii sau 
desenului/modelului industrial în regim accelerat, perfectată în  scris și argumentată, se consideră 
depusă numai după achitarea taxei echivalentă taxei stabilite pentru depunerea contestației împotriva 
deciziei adoptate în cadrul examinării. 

În sensul consolidării și perfecționării cadrului juridic ce reglementează acordarea protecției 
juridice mărcilor și desenelor/modelelor industriale, Legea nr. 38/2008 și Legea nr. 161/2007 urmează 
a fi modificate cu referire la următoarele aspecte: 

 
 Legea nr. 38/2008 în privința: 

- art. 3, abrogării lit. c) din considerentele că recunoașterea mărcii ca fiind notorie nu constituie 
o formă de obținere a protecției juridice a mărcilor, dar o constatare a unui fapt juridic, context care nu 
se încadrează în norma art. 3; 

- art. 8, ce stabilește motivele de refuz a înregistrării mărcii, urmează să fie abrogată lit. c) din 
alin. (2), iar conținutul lit. a) din alin. (4) urmează să fie completat pentru a oferi posibilitate persoanei 
care deține o hotărâre de constatare a notorietății unei mărci să poate interveni la etapa formulării 
opozițiilor împotriva înregistrării altei mărci, dacă demonstrează întrunirea condițiilor specificate în 
alineatul respectiv; 

- art. 20, urmează să fie abrogat alin. (3), reieșind din faptul că acesta contravine prevederilor 
art. 24 alin. (1) în privința datei la care decăderea titularului din drepturi asupra mărcii produce efecte 
juridice; 

- art. 327, urmează să fie ajustat în temeiul abrogării lit. c) din art. 3 și a faptului că decade  
necesitatea ținerii Registrului mărcilor notorii de către AGEPI; 

- art. 43, alin. (2) urmează să fie completat cu specificarea termenului de 2 luni de examinare a 
contestației la avizul de refuz provizoriu; 

- art. 50 privind prelungirea termenelor și repunerea în termenul omis, urmează să se completeze 
cu prevederi care stabilesc faptul că orice notificare emisă de AGEPI în cadrul efectuării unei 
proceduri prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la 
data expedierii notificării până la data primirii răspunsului; 

- art. 79, cu referire la care urmează să fie modificat termenul de depunere a opozițiilor și 
observațiilor împotriva unei înregistrări internaționale, pentru a uniformiza acest aspect stabilit 
conform art. 39 și art. 40 și anume 3 luni;  

- art. 84, la alin. (3) se propune substituirea cuvântului „împuternicită” cu cuvîntul „interesată”, 
ţinând  cont de prevederile art. 362 alin. (1) din Codul civil, potrivit cărora împuternicirile 
reprezentantului rezultă din lege, din actul juridic sau din împrejurările în care acţionează, precum şi 



 

reieşind din faptul că înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală nu este obligatorie, ci 
constituie un deziderat al solicitantului; 

- art. 75, alin. (1) și art. 76, alin. (1) lit. b) urmează a fi excluse normele referitoare la 
Aranjamentul de la Madrid, ținând cont de faptul că, în prezent, nu mai există state parte doar la 
Aranjamentul de la Madrid și nu mai pot fi depuse cereri în baza procedurii reglementate de acest act. 

Menționăm că, suplimentar, în vederea reglementării dreptului persoanei fizice sau juridice, 
titular/solicitant a două sau mai multe înregistrări/cereri care rezultă din una sau mai multe cesiuni 
parțiale/cereri sau înregistrări divizate/divizionare, de a solicita fuziunea acestora, prin depunere unei 
cereri scrise la AGEPI, Legea nr. 38/2008 urmează a fi completată cu două articole noi – art. 181 și art. 
451, care să reglementeze procedura de fuziune a cererilor și a înregistrărilor, precum și cerințele care 
urmează a fi respectate în acest sens. 
 
             Legea nr. 161/2007 în privința: 

- art. 11 ce vizează desenele/modelele industriale neprotejabile, în scopul concretizării şi 
expunerii mai exacte a acestor desene/modelele industriale, alin. (4) urmează să fie expus în redacție 
nouă, prin prescrierea faptului că sunt neprotejabile desenele/modelele industriale care prejudiciază 
imaginea şi/sau interesele statului ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, în special 
apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile şi semnele indecente, precum şi cele de natură să lezeze 
demnitatea persoanelor, minorităţilor, etniilor, naţiunilor, sentimentele lor religioase, naţionale, 
profesionale etc.; 

- art. 14, 28, 42, 43 44, 45, 48, 52, 54 şi 55, în conținutul cărora urmează să fie exclusă 
specificarea publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI), ținând cont de faptul că 
informaţia privind OPI depuse spre înregistrare şi/sau înregistrate se plasează pe pagina web oficială a 
AGEPI şi se administrează conform bazelor de date în domeniul proprietăţii intelectuale; 

-  art. 35, care prescrie modificarea cererii din iniţiativa solicitantului, urmează să fie completat 
cu un alineat nou, care să ofere posibilitatea oricărei persoane care consideră că modificările operate îi 
afectează drepturile să le conteste în termen de 3 luni de la publicare, fapt care urmează să fie prescris 
şi la art. 70 prin completarea alin.(2) cu lit.h); 

- art. 45, care urmează să fie completat cu o prescripţie normativă nouă, potivit căreia opoziţiile 
la înregistrarea desenelor/modelelor industriale pot fi formulate, de asemenea, în termen de 3 luni de la 
data publicării modificărilor în cererea de înregistrare, în cazul cînd aceste modificări se referă la 
reprezentările grafice ale desenelor/modelelor industriale; 

- art. 42 alin. (5) şi art. 47 alin. (2), în cuprinsul cărora urmează să fie substituite termenele de 
remediere a iregularităţilor/prezentare a informaţiilor suplimentare de 3 luni cu 2 luni, în scopul 
optimizării acestora; 

- art. 36, urmează să fie abrogată lit. c) din alin. (5), dat fiind faptul că legislaţia în domeniul 
administraţiei publice locale nu prevede necesitatea prezentării documentului care confirmă acordul 
organului competent privind utilizarea denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale în 
desene/modele industriale; 

-  completării cu art. 521, similar prescripţiilor normative privind repunerea în termenul omis din 
art.50 ale Legii nr.38/2008, în vederea acoperii legale a lacunei normative constatate în cadrul 
sistemului de protecţie a desenelor/modelelor industriale. 
5. Fundamentarea economico-financiară 

Inițiativa în cauză nu implică costuri majore ori impacturi negative, precum și cheltuieli din 
bugetul de stat, deoarece modificările și completările respective se referă, în special, la procedurile ce 
ţin de înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală.  

Pe lângă aceasta, de menţionat că, reieşind din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 774/1997 cu 
privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri semnificative la 
achitarea tarifelor pentru procedurile de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală. 



 

În acest context, ţinem să reiterăm că înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală nu este 
obligatorie pentru persoanele care practică activitatea de întreprinzător. Dobândirea drepturilor ce 
decurg din înregistrare este benevolă, la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul în cauză vizează modificarea şi completarea: 
 Legii nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale 

(Legea nr. 161/2007); 
 Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Legea nr. 38/2008). 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a AGEPI – www.agepi.gov.md – la 

compartimentul ”Transparența/Consultări publice/proiecte de acte normative generale” și urmează a fi 
supus avizării și consultării publice în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 100/2017 cu 
privire la actele normative. 

Menționăm că, anterior, proiectul a fost supus procedurii de avizare, consultare publică şi 
efectuare a expertizei, însă promovarea acestuia ulterioară nu a fost posibilă în contextul expirării la 
data de 30.11.2018 a mandatului Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, la momentul actual, 
proiectul urmează a fi remis repetat spre avizare, în condițiile legale aplicabile. 
8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupţie în conformitate cu procedura stabilită în 
temeiul Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 
10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice în conformitate cu procedura stabilită în temeiul 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 
 

 Andrei POPA, 
Director general interimar al 
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