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HOTĂRÎRE 
a Comisiei Naţionale pentru Proprietatea intelectuală 

din 25 august 20 II 

Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală, convocată În baza Regulamentului 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008, în următoarea componenţă: 

Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al Economiei, preşedinte al 
Comisiei; 
Lilia Bolocan, Director General al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, vicepreşedinte al Comisiei; 
Vladimir Grosu, viceministru al Justiţiei ; 

Dorin Receao, viceministru al Tehnologiei lnfonnaţiei şi 
Comunicaţiilor; 

IOD Guceae, secretar ştiinţifi c general al Academiei de ştiinţe a Moldovei; 
Vitalie Verebceanu, şef Direcţia Generală Prevenirea Corupţie i , Centrul 
pentru comabaterea crimelor economice şi a corupţiei ; 

Vitalie GODcear, Direcţia control şi destinaţii vamale, Serviciul Vamal; 
(urie Ca ţer, şef secţie, Direcţia Investigare Fraude, MAl. 

a examinat proiectul Strategiei Naţionale de Proprietate Intelectuală, elaborat de 
către AGEPI. Reieşind din faptu l că proiectul a fost coordonat cu instituţiile interesate In 
cadrul grupurilor de lucru ale CNPI, iar majoritatea propunerilor şi obiecţiilor au fost luate 
în consideraţie la definitivarea proiectului, s-a propus aprobarea acestuia. 

Referitor la Planul de actiuni privind implementarea Strategiei naţionale de 
proprietate intelectuală, se recomandă ca să fie revăzută posibilitatea de aprobare a acestuia 
bienal de către Guvern. 

în ceea ce priveşte, proiectul Legii cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, unnează să fie revăzut statutul AGEPl de instituţie publică prin dezintegrarea 
funcţiei de promovare a politicilor. În acest scop, .fiecare instituţie reprezentată în cadrul 
CNPI va delega o persoană pentru a analiza posibilităţile legale ş i de a definitiva proiectul 
Legii în cauză. 

Astfel , in baza informaţiilor prezentate în şedinţă, Comisia Naţională pentru 
Proprietatea Intelectuală, În confonnitate cu pc. 18-21 al ReguJamentului, 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă proiectul Strategiei Naţionale de Proprietate Intelectuală pentru anii 2012-

2020 (Anexa nr. 1). 
2. Se solicită delegarea reprezentanţilor din fiecare instituţie membră a CNPI pînă la 

O 1.09.11 pentru analiza şi definitivarea proiectului Legii cu privire la Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Valeriu Lazăr Viceprim-ministru, ministru al Economiei. 
preşedinte al Comisiei Naţionale pentru 
Proprietatea Intelectuală 


