
 

Argumentarea necesității aprobării Protocolului cu privire la stingerea 

Acordului privind asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale în 

domeniul protecției juridice a invențiilor din 4 iunie 1999,  

întocmit la 4 martie 2021 

 

 

 

A. Descrierea Protocolului 
Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Protocolului cu privire la stingerea 

Acordului privind asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale în domeniul 

protecției juridice a invențiilor din 4 iunie 1999, întocmit la 4 martie 2021 a fost elaborat 

în scopul încetării acțiunii, pe teritoriul Republicii Moldova, a Acordului privind 

asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice 

a invențiilor, semnat la Minsk la 4 iunie 1999 (în continuare - Acord). Inițierea 

negocierilor și aprobarea semnării Protocolului cu privire la stingerea Acordului au fost 

realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 413/2018.  

Acordul a fost încheiat în scopul asigurării regimului secret al informațiilor de care 

dispun Părțile la Acord în ceea ce privește invențiile secrete în conformitate cu Acordul 

din 22 ianuarie 1993 privind asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale.  

În Republica Moldova, Acordul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1331 

din 03.12.2001.   

Acordul a devenit caduc, deoarece durata de valabilitate a unui certificat de autor 

sau brevet URSS nu poate depăși 20 de ani, iar de la destrămarea oficială a URSS au 

trecut mai mult de 20 ani.   

Din punct de vedere structural, Protocolul conține două articole numerotate în 

conformitate cu cerințele Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi 

încetare a tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2015. 

 

B. Analiza de impact 

1. Informații generale  

Actualitatea Protocolului este determinată de faptul că Acordul a devenit caduc, 

deoarece durata de valabilitate a unui certificat de autor sau brevet URSS nu poate 

depăși 20 de ani, iar de la destrămarea oficială a URSS au trecut mai mult de 20 ani. 

Totodată, menționăm că, până în prezent, în Republica Moldova nu au fost depuse 

cereri de eliberare a unor certificate de autor sau brevete ale URSS pentru invenții 

secrete și nu au fost înregistrate cazuri de aplicare a regulilor cuprinse în Anexa nr. 1 la 

Acordul menționat, referitoare la desecretizarea invențiilor secrete pentru care au fost 

eliberate certificate de autor ale URSS.  

Scopul final al Protocolului constă în încetarea acțiunii, pe teritoriul Republicii 

Moldova a Acordului.    

Se constată lipsa unor alte opțiuni alternative de reglementare decât Protocolul de 

încetare a acțiunii. 

Acesta nu va necesita încheierea unor tratate sau documente subsecvente. 

Tratate similare încheiate cu părți terțe sau dintre părți terțe nu există. 

Protocolul nu conține clauze privind modul de soluționare a disputelor.  

 



2. Aspectul politic 

Prevederile Protocolului menționat sunt în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare și sunt compatibile cu politica externă a țării. 

Protocolul nu va avea efecte asupra situației social-politice din Republica 

Moldova. 

 

3. Aspectul financiar-economic 

Aprobarea Protocolului nu implică angajamente financiare pentru Republica 

Moldova. 

 

4. Aspectul normativ 

Prevederile Protocolului sunt în conformitate cu normele constituţionale şi cu 

legislaţia naţională şi nu implică modificarea sau completarea actelor normative în 

vigoare, precum și adoptarea unor noi acte normative în acest sens.  

De asemenea, acesta nu necesită elaborarea planurilor de acțiuni privind 

asigurarea compatibilității. 

 

5. Aspectul instituţional şi organizatoric 

În vederea implementării clauzelor Protocolului nu este necesară înfiinţarea unor 

structuri noi sau modificarea celor existente şi nici abilitarea instituţiilor implicate cu 

atribuţii/împuterniciri noi. 

 

6. Aspectul temporar 

Protocolul cu privire la stingerea Acordului privind asigurarea reciprocă a 

integrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice a invențiilor din 4 

iunie 1999, va intra în vigoare la expirarea a 30 zile de la data primirii de către depozitar 

a ultimei înștiințări despre îndeplinirea de către Părțile semnatare a procedurilor 

naționale necesare intrării în vigoare a acestuia. 

  

C. Rezultatul negocierilor  

Consultările asupra proiectului Protocolului s-au purtat în cadrul celei de a 7-a 

reuniuni a Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării 

proprietății intelectuale (CIPPI), organizată la data de 29 septembrie 2017 la Moscova, 

precum și  la ședința grupului de experți pentru definitivarea documentelor ce țin de 

inventarierea bazei-juridice a CSI, care a avut loc la Minsk în perioada 13-14 decembrie 

2017.   

Negocierile asupra proiectului Protocolului au fost desfășurate în limba rusă. 

Protocolul propus spre aprobare nu conține diferențe față de proiectul inițial al acestuia. 

În acest context, considerăm oportună aprobarea Protocolului prin hotărârea de Guvern 

înaintată, în vederea încetării acțiunii Acordului.  

 

D. Procedura negocierilor/semnării Protocolului  
Protocolul de încetare a acțiunii Acordului este semnat într-un singur exemplar 

original, în limba rusă. Exemplarul original se păstrează la Comitetul executiv al 

Comunității Statelor Independente care a expediat fiecărui stat semnatar al prezentului 

Protocol copia lui certificată. 



Luând în consideraţie cele expuse supra, considerăm necesară şi oportună 

aprobarea  Protocolului cu privire la stingerea Acordului privind asigurarea reciprocă a 

integrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice a invențiilor din 4 iunie 

1999, întocmit la 4 martie 2021.  

 

 

 

 

Eugeniu RUSU, 

Director general  
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