Nota informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de
folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă,
desen sau model industrial
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Proprietatea intelectuală, constituită din cele două componente ale sale – proprietatea industrială,
pe de o parte şi drepturile de autor şi drepturile conexe, pe de altă parte, reprezintă una din pârghiile de
bază ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale unei ţări. Produsele intelectuale sunt forţa
motrice a creşterii economice şi determină competitivitatea economiei naţionale. Astfel, reieşind din
importanţa domeniului de referinţă şi a soluţiilor pe care le oferă societăţii un sistem integru, echilibrat,
funcţional şi dinamic al proprietăţii intelectuale, se impune gestionarea eficientă a acestor valori şi
identificarea mecanismelor care să asigure buna lor valorificare. În acest sens, este necesară analiza
problemelor existente, identificarea și definirea instrumentelor de soluţionare a acestor probleme.
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 Hotărîrea Guvernului nr. 880/2012.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. i) și alin. (3) din Legea nr. 38/2008 privind
protecția mărcilor și art. 36 din Legea nr. 161/2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale,
denumirea oficială sau istorică a statului poate fi inclusă în componența mărcilor/desenelor sau
modelelor industriale, dacă există decizia Guvernului privind acordarea permisiunii de folosire a
acestei denumiri. Mecanismul de acordare a acestei permisiuni este reglementat de Hotărârea
Guvernului nr. 1425/2003, care stabilește cadrul normativ aplicabil folosirii denumirii oficiale sau
istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial și
vizează aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a
denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau
modelul industrial, a Regulamentului de activitate al Comisiei responsabile de acordarea permisiunilor,
și a componenței nominale a acesteia. În componența nominală a Comisiei vizate sunt desemnați
reprezentanți ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, atribuțiile de președinte al
acesteia fiind exercitate de ministrul economiei și infrastructurii.
În contextul reformei administrației publice centrale și a modificărilor operate în acest sens în
temeiul Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern și a Hotărârii Parlamentului nr. 189/2017 pentru
aprobarea listei ministerelor, prin care a avut loc reorganizarea instituţională a Guvernului. În această
conjunctură componența nominală a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea
permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu,
precum şi în desenul sau modelul industrial (în continuare - Comisie) și-a pierdut actualitatea, devenind
astfel inaplicabile prevederile pct.2 din Hotărârea nr. 1425/2003, conform cărora în caz de eliberare a
membrilor Comisiei din funcțiile publice, atribuțiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de
persoanele confirmate în aceste funcții, fără a fi emisă o altă hotărâre de Guvern, ceea ce, la moment,
constituie un impediment al convocării Comisiei în vederea examinării cererilor pentru acordarea
permisiunilor corespunzătoare depuse de către solicitanții cererilor de înregistrare a mărcilor sau
desenelor/modelelor industriale/titularii de drepturi.
Mai mult ca atât, pe parcursul activității Comisiei au fost sesizate o serie de neconcordanțe, cum
ar fi:
- Termenele - s-a constatat necesitatea revizuirii și corelării termenilor de acordare/neacordare și
retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului;
- Secretariatul - s-a constatat că organizarea activității Comisiei și intermedierea dintre membrii
acesteia și solicitanți va fi mai ușor efectuată dacă secretariatul va fi asigurat de către AGEPI, având
în vedere că și dosarele de bază se află în cadrul acestei autorități;
- Permisiune cesiune – s-a constatat existența riscului ca urmare a cesiunii, marca sau
desenul/modelul industrial care conțin denumiri istorice sau oficiale ale statului să fie plasate pe

produse necorespunzătoare, care sunt de natură să prejudicieze interesele statului, respectiv să aducă
atingere și să denigreze simbolurile naționale, în acest caz – denumirea statului;
- Procedura de refuz;
- Procedura de notificare a solicitantului;
- Procedura de votare în caz de paritate.
Precizăm că aceste neconcordanțe, de asemenea, au fost expres semnalate de Ministerul
Economiei și Infrastructurii, care s-a pronunțat în vederea operării modificărilor corespunzătoare și
ajustării cadrului normativ vizat (demersul nr. 05/2-3237 din 29.05.2020). Mai mult ca atât, despre
necesitatea modificării Hotărârii Guvernului nr. 1425/2003 s-a expus și Cancelaria de Stat prin
solicitările cu 21-06-8334 din 10.09.2020.
În aceste condiții, actualizarea componenței nominale a Comisiei, reglementarea eficientă a
mecanismului de acordare a permisiunii permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a
statului atât în marcă, cât și în desen/model industrial, cu eliminarea tuturor lacunelor de procedură,
este imperios necesară, în acest sens fiind elaborat și propus spre examinare proiectul Hotărîrii
Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosirea denumirii oficiale sau
istorice a statului în marcă, desen sau model industrial (în continuare - proiectul Hotărîrii Guvernului).
Principalii beneficiari ai inițiativei în cauză sunt persoanele fizice și juridice, care doresc să își
înregistreze marca sau desenul/modelul industrial pe teritoriul Republicii Moldova, ce încorporează
denumirea oficială sau istorică a statului, în vederea obținerii drepturilor exclusive și beneficierii de
avantajele acestui sistem de protecție, precum și reprezentanții/mandatarii autorizați în proprietatea
intelectuală care reprezintă aceste persoane în fața AGEPI.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul Hotărîrii Guvernului nu vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Dat fiind faptul că inițiativa nominalizată are drept scop revizuirea în ansamblu a cadrului juridic
reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 1425/2003 și îmbunătățirea considerabilă atât a mecanismului
de acordare a permisiunilor de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, cât și a
Regulamentului de activitate al Comisiei, inclusiv actualizarea componenței nominale a acesteia, prin
proiectul Hotărârii Guvernului s-a propus abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1425/2003 și aprobarea
de către Guvern a unui nou act normativ, care să reglementeze eficient procedurile regulatorii și să
elimine toate lacunele normative existente la moment.
Astfel, proiectul Hotărârii Guvernului vizează aprobarea:
a) Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii
oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, conform anexei nr. 1;
b) Componenţei nominale a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii
de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, conform
anexei nr. 2;
c) Regulamentului Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire
a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, conform anexei nr. 3.
În această ordine de idei, precizăm că în vederea stabilirii:
 modului de depunere și examinare a cererilor pentru obținerea permisiunii de folosire a
denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial - proiectul conține
norme cu referire la cerințele de depunere a cererilor pentru acordarea permisiunilor și a documentelor
anexate acestora, de reprezentare a solicitanților permisiunilor, de notificare a solicitanților
permisiunilor în vederea remedierii iregularităților constatate în actele depuse, precum și norme ce
stabilesc termenele de realizare a procedurilor reglementate;
 modului de acordare sau retragere a permisiunii - proiectul conține norme cu referire la
deciziile emise de Comisie urmare examinării cererilor de acordare a permisiunilor, dar și în situațiile
de utilizare necorespunzătoare a denumirii oficiale sau istorice a statului în mărci sau desene/modele

industriale, condițiile de acordare/neacordare/retragere a permisiunilor în cauză, instrumentele juridice
de contestare și revocare a deciziilor Comisiei;
 restricțiilor de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului - proiectul conține norme
cu referire la limitele de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în mărci sau desene/modele
industriale, perioada de valabilitate a permisiunilor eliberate, precum și particularități normative ce
vizează înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor asupra mărcilor sau desenelor/modelelor
industriale ce încorporează această denumire;
 modului de organizare şi funcţionare a Comisiei - proiectul conține norme cu referire la
componența și atribuțiile Comisiei, ale președintelui, membrilor, dar și norme care stabilesc
responsabilitatea efectuării lucrărilor de secretariat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (după caz, Ministerul Economiei și Infrastructurii). Totodată, proiectul reglementează
aspectele ce vizează modul de convocare a ședințelor, de adoptare a deciziilor, perfectarea proceselorverbale, precum și incompatibilitățile membrilor de participare la examinarea cererilor.
Cât privește componența nominală a Comisiei, precizăm că aceasta este constituită din
reprezentanții autorităților investite cu atribuții și responsabilități în domeniul protecției proprietății
intelectuale, lista membrilor fiind stabilită urmare coordonării prealabile cu instituțiile vizate.
5. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul Hotărârii Guvernului nu implică cheltuieli financiare din partea statului.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect se încadrează perfect în cadrul normativ în vigoare și nu există necesitatea de
modificare a cadrului legal conex.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Avizarea și consultarea publică a proiectului urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional și ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul fiind plasat pe pagina web a AGEPI www.agepi.gov.md, în rubrica: Transparența,
secțiunea: Proiecte de acte normative (Proprietatea Industrială) și pe www.particip.gov.md.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017
cu privire la actele normative.
9. Constatările expertizei juridice
Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu
privire la actele normative.
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