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(Hotărîrea Guvernului nr.783/2003, Hotărîrea Guvernului
nr.257/2009, Hotărîrea Guvernului nr.541/2011 şi Hotărîrea

Guvernului nr.184/2015)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul elaborării proiectului hotărîrii de Guvern constă
în necesitatea racordării actelor normative la prevederile Legii nr.114 din 03.07.2014 cu
privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum şi înlăturarea unor
iregularităţi atestate.
Astfel, principalele norme se referă la racordarea terminologiei utilizate, ajustarea unor
aspecte de procedură, precum şi la necesitatea operării unor rectificări de ordin redacţional.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
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justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Punctul 1, subpunctul 3 din proiect – propunerea de completare a punctului 16 din
Hotărîrea Guvernului nr.783/2003 –

Norma punctului 16 se propune în următoarea redacţie: „Certificatul de calificare se
eliberează în baza deciziei Comisiei de atestare persoanelor care au susţinut examenul de
calificare, au achitat plata pentru atestarea evaluatorului şi au prezentat toate actele
specificate la punctul 15”.
În opinia noastră, prevederea respectivă urmează să fie analizată prin prisma normei de la
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punctul 20 care instituie dreptul Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare a
evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală şi temeiurile pentru respingere. Din norma
punctului 16 rezultă că cererea este depusă şi acceptată de către Comisia de atestare.
Considerăm că sintagma „este în drept să respingă” din conţinutul normei punctului 20 este
discreţionară şi acordă un drept nejustificat Comisiei de a decide. Totuşi, este inadmisibilă
acordarea acestui drept Comisiei de a decide acceptarea sau refuzul acceptării cererii de
atestare în cazul lipsei unor acte specificate expres şi în cazul în care cererea sau actele
prezentate conţin date eronate sau sunt falsificate. În opinia noastră, norma nu trebuie să
confere Comisiei un drept de alegere, ci să instituie obligaţia acesteia de a refuza şi de a
respinge cererea de atestare din start în cazul în care survin temeiurile stabilite la lit. a)-c) de
la punctul 20.

Recomandarea: Reieşind din cele expuse supra propunem autorului următoarele.
Sintagma „este în drept să respingă cererea” de la punctul 20 necesită să fie
substituită cu sintagma „respinge cererea”.
În acest caz, propunerea de completare a normei de la punctul 16 devine inoportună şi
urmează să fie exclusă din proiect.

Punctul 1, subpunctul 3 din proiect – completarea punctului 26 din Hotărîrea
Guvernului nr.783/2003 –

Autorul propune următoarea redacţie a normei punctului 26 – „Deţinătorul certificatului de
calificare este obligat să informeze AGEPI despre orice modificare a datelor incluse în
Registru, precum şi să prezinte la începutul fiecărui an informaţia privind evaluările efectuate
pentru perioada de gestiune a anului precedent”.
Prin sintagma „la începutul fiecărui an” se va lăsa la discreţie interpretarea termenului în care
deţinătorul certificatului urmează să se conformeze prin prezentarea informaţiei necesare.
Astfel, termenul va fi stabilit de la caz la caz, în dependenţă de situaţie. Mai mult decît atît,
termenul urmează să fie stabilit diferit şi de către reprezentanţii AGEPI care vor decide dacă
deţinătorul certificatului de calificare respectă prevederea legală prin conformarea prezentării
a informaţiilor privind modificările datelor din Registru în termenul legal.
În altă ordine de idei, norma, avînd un caracter prescriptibil, impune o anumită conduită, în
caz contrar, survine răspunderea pentru neexecutarea acesteia. Din proiect nu putem
deduce ce răspundere survine pentru solicitantul/deţinătorul certificatului de calificare în
cazul în care nu respectă prevederile legale expres statuate în Hotărîre.

Recomandarea: În opinia noastră, sintagma „la începutul fiecărui an” urmează să fie
substituită cu un termen stabilit expres în care deţinătorul certificatului de calificare
urmează să se conformeze şi să prezintă informaţiile privind orice modificare a datelor
incluse în Registru.
Totodată, autorul proiectului trebuie să reflecte asupra existenţei sau inexistenţei
răspunderii deţinătorului certificatului de calificare în cazul nerespectării prevederilor
legale.

Punctul 2 din proiect, subpunctul 2, lit.g) – propunerea de completare cu art.25 cu
indice 1 a Hotărîrii Guvernului nr.257/2009 –

Norma propusă instituie dreptul AGEPI de a examina cererea motivată de
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repunere/restabilire în drepturi în cazul în care nerespectarea unui termen de procedură în
faţa Agenţiei a condus la pierderea unui drept sau mijloc de recurs.
Astfel, Comisia de contestaţii are dreptul de a examina cererea respectivă, ţinînd cont de
motivele omiterii termenului şi, după caz, va emite o încheiere privind respingerea cererii de
repunere/restabilire în drepturi sau privind restabilirea procedurii de examinare referitoare la
obiectul de proprietate intelectuală.
Considerăm că Comisia de contestaţii va avea un drept discreţionar de a decide asupra
acestui aspect şi în unele situaţii identice există riscul să fie adoptate două decizii diametral
opuse, deoarece nu există criterii prestabilite după care Comisia de contestaţii urmează să
se conducă în emiterea deciziei.

Recomandarea: Considerăm că un termen de decădere totuşi necesită să existe.
Mai mult decît atît, norma urmează să identifice acele criterii după care Comisia de
contestaţii se va ghida în vederea stabilirii faptului că o cerere este motivată, iar alta –
nu.

Punctul 3, subpunctul 7 din proiect – propunerea de completare a Regulamentului
privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin
Hotărîrea de Guvern nr.541/2011 cu punctul 44 cu indice 1 –

Norma propusă stabileşte că doar Asociaţia profesională a mandatarilor autorizaţi, care are
cel mai mare număr de membri, are dreptul să participe la elaborarea politicilor ce ţin de
dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală şi la pregătirea profesională a mandatarilor
autorizaţi, atestarea şi sancţionarea acestora în comun cu Comisia de atestare şi disciplină.
Norma urmează să fie analizată prin coroborare cu propunerea de modificare a punctului 10
din acelaşi Regulament, care statuează că în componenţa Comisiei de atestare intră şi un
reprezentant al organizaţiei profesionale obşteşti de mandatari autorizaţi care are cel mai
mare număr de membri.
În acest sens, urmare a normelor analizate, considerăm că există riscul interpretării
discreţionare a modului de calificare a organizaţiei obşteşti cu cel mai mare număr de
membri. Nu se poate şti care este procedura în care AGEPI sau Comisia de atestare este
înştiinţată despre numărul unei sau altei organizaţii obşteşti. La fel, nu se cunoaşte care este
procedura de raportare periodică a numărului de membri, existînd riscul ca o altă organizaţie
(decît cea care actualmente are numărul cel mai mare de membri) să deţină un număr mai
mare de membri, iar AGEPI să nu cunoască despre acest fapt.

Recomandarea: Propunem autorului să specifice modul legal de înştiinţare şi de
verificare periodică/actualizare a componenţei organizaţiilor obşteşti din domeniul
proprietăţii intelectuale în vederea constatării numărului maxim de membri.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Punctul 2 din proiect, subpunctul 2, lit.i) – propunerea de modificare a termenului de
expediere părţilor a hotărîrii adoptate – sintagma „în termen de pînă la o lună” se
substituie cu sintagma „în termen de pînă la două luni” –

Punctul 61 în redacţia propusă de autor prevede că hotărîrea (în original), cîte un exemplar,
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se expediază părţilor în termen de pînă la două luni (actualmente – o lună) de la pronunţarea
acesteia, iar un exemplar (în original) se anexează la dosarul obiectului în cauză.
Considerăm că majorarea termenului în care urmează să fie expediată hotărîrea este
nejustificată. Nota informativă anexată la proiect nu specifică careva argumente concludente
în vederea oportunităţii modificării acestuia.
În aceste condiţii, există riscul ca termenul de două luni să fie considerat un termen mare,
care va constitui o cerinţă excesivă pentru exercitarea dreptului persoanei de a fi informată în
privinţa pronunţării hotărîrii Comisiei de contestaţii.

Recomandarea: În vederea eliminării caracterului excesiv al termenului propus spre
modificare, propunem autorului fie justificarea necesităţii operării modificării
prenotate cu argumente concludente ce ar stabili incapacitatea remiterii hotărîrii
pronunţate în termenul de o lună.
În caz contrar, norma urmează să fie exclusă din proiect.

Punctul 3, subpunctul 7 din proiect – propunerea de completare a Regulamentului
privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin
Hotărîrea de Guvern nr.541/2011 cu punctul 44 cu indice 1 –

Limitarea altor organizaţii din sfera proprietăţii intelectuale (cu excepţia organizaţiei care are
cel mai mare număr de membri) la participarea acestora la elaborarea politicilor ce ţin de
dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală ar prezuma instituirea de restricţii privind
accesul la transparenţa procesului decizional în domeniul proprietăţii intelectuale.
Considerăm că participarea la elaborarea politicilor ce ţin de dezvoltarea sistemului de
proprietate intelectuală şi la pregătirea profesională a mandatarilor autorizaţi constituie un
drept al fiecărei persoane care poate, cu propuneri concrete, să îmbunătăţească sistemul
legal în domeniul proprietăţii intelectuale, iar orice îngrădire nu îşi găseşte justificarea.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „elaborarea politicilor ce ţin
de dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală şi la pregătirea profesională a
mandatarilor autorizaţi” din conţinutul normei.

Punctul 4 din proiect – propunerea de modificare a punctului 54 din Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii
intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.184 din 16
aprilie 2015 –

Din analiza normei reiese că procesul-verbal întocmit de mediator nu se semnează în mod
obligatoriu de către părţi . Totuşi, considerăm că mediatorul urmează să solicite acordul
părţilor privind semnarea de către aceştia a procesului-verbal în orice caz prevăzut la punctul
53 şi doar în cazul refuzului de a semna de către una sau ambele părţi, mediatorul face
notificarea respectivă în procesul-verbal.
Mai mult decît atît, în cazul în care procesul-verbal se înmînează doar părţilor semnatare
există riscul ca cealaltă parte să nu fie în cunoştinţă de cauză referitor la motivele care au
dus la întocmirea procesului-verbal respectiv. În acest caz, considerăm că norma prin care
doar partea care a semnat procesul-verbal va fi în drept să primească un original de pe
procesul-verbal va fi interpretată ca fiind o cerinţă excesivă de exercitare a dreptului celeilalte
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persoane de a cunoaşte existenţa procesului-verbal şi a motivelor care au stat la baza
întocmirii acestuia.

Recomandarea: Propunem autorului a justifica necesitatea operării amendamentelor
respective, deoarece în nota informativă a proiectului se menţionează că aceste
modificări sunt de ordin redacţional.
În opinia noastră, părţilor urmează să le fie solicitat acordul privind semnarea
procesului-verbal întocmit de către mediator în cazul încetării procedurii de mediere
pentru cazurile prevăzute la punctul 53, iar în caz de refuz, mediatorul să consemneze
acest fapt în proces.
La fel, considerăm inoportună norma prin care doar părţilor semnatare să le fie
expediat cîte un exemplar original al procesului-verbal de încetare a procedurii de
mediere pentru cazurile stabilite la punctul 53.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Vadim Curmei
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul privat

18 Ianuarie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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