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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Arbitrajului specializat în domeniul

proprietăţii intelectuale şi procedura arbitrală
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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este reglementarea modului de constituire, organizare şi funcţionare a Arbitrajului
specializat în domeniul proprietăţii intelectuale în calitate de organ permanent pe lîngă
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) investit cu funcția de soluționare a
litigiilor ce apar între persoane fizice și/sau juridice în domeniul proprietății intelectuale, şi
procedura arbitrală.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

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
justificări a interesului public
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Proiectul promovează interesul AGEPI, or prevederile propuse reglementează modul de
constituire, organizare şi funcţionare a Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii
intelectuale în calitate de organ permanent pe lîngă AGEPI. În acest context, ţinînd cont de
riscurile delimitate conform Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie,
accentuăm necesitatea revizuirii prevederilor proiectului prin prisma recomandărilor înaintate
pentru a exclude posibilitatea periclitării şi prejudicierii interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.27 subpct.6): „Revocarea arbitrului şi/sau a supraarbitrului se face pentru
săvîrşirea uneia din următoarele fapte: […] 6) încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le
revin.”

Utilizarea cuvintelor „în mod flagrant” atribuie temeiului de revocare a arbitrului caracter
ambiguu şi poate admite ulterior dificultăţi la etapa implementării normei. Circumstanţa în
speţă poate determina riscul interpretării subiective a normei şi aplicării aleatorii a acesteia.
În contextul celor enunţate mai sus menţionăm faptul că potrivit art.46 alin.(2) al Legii privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale nr.317-XV din 18 iulie 2003: „Conţinutul proiectului se expune în limbă simplă, clară şi
concisă, pentru a se exclude orice echivoc [...]”.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din conţinut a cuvintelor „în mod
flagrant”.

Pct.40: „La primirea cererii de arbitraj, secretarul Arbitrajului specializat verifică dacă
aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de prezentul Regulament. În cazul în care
există careva iregularităţi, secretarul notifică reclamantul şi [...]”.

Prevederile citate supra utilizează termeni diferiţi pentru reglementarea unei circumstanţe
unice, fapt care atribuie caracter ambiguu normei per ansamblu şi poate determina dificultăţi
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la etapa implementării normei şi interpretarea tendenţioasă a acesteia.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea propoziţiei a 2-a din conţinutul
pct.40 şi substituirea cuvintelor “există careva iregularităţi” cu sintagma “cererea de
arbitraj nu corespunde exigenţelor stabilite la pct.36”.

Pct.90: „Hotărîrea de completare, hotărîrea adiţională, hotărîrea de interpretare şi
încheierea privind rectificarea hotărîrii arbitrale se dau cu citarea părţilor.
Neprezentarea lor nu împiedică examinarea problemei.”

Prevederile pct.90 operează cu termeni diferiţi întru reglementarea procedurii de pronunţare
a hotărîrii arbitrale („se dau”, „examinarea problemei”). În acest context accentuăm faptul că
interpretarea ad literam a prevederilor propoziţiei a 2-a din conţinutul pct.90 poate determina
aplicarea tendenţioasă a normei şi revenirea la examinarea în fond în condiţiile absenţei
uneia dintre părţi.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvintelor „se dau”, „examinarea
problemei” cu formula “se pronunţă”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.4 subpct.7: „Arbitrajul specializat examinează litigiile vizînd următoarele aspecte:
[…] 7) gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;”.

Conform prevederilor art.29 alin.(2) lit.g) al Legii nr.114 din 03 iulie 2014 cu privire la Agenţia
de Stat pentru Proprietate Intelectuală: „Arbitrajul specializat examinează litigiile vizînd
următoarele aspecte: […] g) gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
vizînd cuantumul remuneraţiei şi alte condiţii de acordare a licenţelor”. Astfel, analizînd
prevederile pct.4 subpct.7 al proiectului, remarcăm incompatibilitatea parţială a acestora cu
prevederile cadrului normativ primar, restricţionînd spectrul de litigii examinate.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor pct.4 subpct.7 al
proiectului şi ajustarea acestora la prevederile art.29 alin.(2) lit.g) al Legii nr.114 din 03
iulie 2014.

Pct.17 subpct.5): „Poate fi arbitru orice persoană fizică care: […] 5) nu are antecedente
penale”.

Conform prevederilor art.11 alin.(2) lit.b) al Legii nr.23 din 22 februarie 2008 cu privire la
arbitraj: „(2) Nu poate fi arbitru persoana care: […] b) are antecedente penale nestinse;”.
Astfel, analizînd prevederile pct. 17 subpct.5) al proiectului, remarcăm incompatibilitatea
parţială a acestora cu prevederile cadrului normativ primar. Circumstanţa în cauză poate
constitui un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative şi creează premise
pentru aplicarea normei "convenabile" într-o situaţie concretă, pentru alegerea subiectivă şi
abuzivă a normei.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor pct. 17 subpct.5) a
proiectului cu cuvîntul “nestinse”.

Pct.43: „Referinţa va cuprinde:
1) menţiunile şi cerinţele prevăzute pentru cererea de arbitraj în pct.36 din prezentul
Regulament;
2) numele arbitrului numit de el, sau răspunsul la propunerea reclamantului privind
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soluţionarea litigiului de către un arbitru unic;
3) […]”.

Prevederile citate supra reglementează exigenţele de oformare a referinţei la cererea de
arbitraj depusă în lipsa unor norme stabilite în acest sens de către prevederile cadrului
normativ primar (Legea nr.23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj; Legea nr.114 din 03
iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; etc.).
În acest context, accentuăm faptul că ţinînd cont de competenţa funcţională stabilită de
prevederile Capitolului VI al Constituţiei RM, Legii cu privire la Guvern nr.64-XII din 31 mai
1990 şi reieşind din normele de tehnică legislativă statuate de Legea nr.317-XV din 18 iulie
2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale proiectul de act normativ subsecvent, nu poate depăşi limitele competenţei
instituite de alt act de nivel superior (lege).
Astfel, potrivit prevederilor art.96 coroborate cu dispoziţiile art. 102 alin.(2) din Constituţie,
Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea
generală a administraţiei publice. În virtutea acestui rol, Guvernul efectuează o activitate
exclusiv executivă, principala sa atribuţie fiind organizarea şi asigurarea executării legilor, în
care scop emite acte normative sub formă de hotărâri şi dispoziţii. Actele normative, adoptate
de către Guvern în temeiul şi pentru executarea legilor, nu trebuie să contravină prevederilor
acestora sau să le depăşească. Astfel, Guvernul este obligat, în exercitarea prerogativelor
sale, să respecte cu stricteţe prevederile constituţionale şi legale.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea exigenţelor de oformare a
referinţei la cererea de arbitraj în cadrul normativ primar.

Pct.81 subpct.1): „Arbitrajul specializat pronunţă încheiere de încetare a procedurii
arbitrale în cazurile în care: […] 1) reclamantul a renunţat la pretenţie, renunţul fiind
admis de arbitraj;”

Norma citată supra nu corespunde prevederilor art.28 alin.(2) al Legii nr.23 din 22 februarie
2008 cu privire la arbitraj, potrivit căruia: „Dacă o parte renunţă la pretenţie, arbitrajul o
scoate de pe rol, cu excepţia cazului în care partea opusă îi solicită să se pronunţe asupra
pretenţiei.” 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prevederilor pct.81 subpct.1) al
proiectului prin prisma cadrului normativ citat supra.

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

Pct.91: „Dosarul litigiului examinat se păstrează de către Arbitrajul specializat, în
modul stabilit de lege.”

Sintagma: „în modul stabilit de lege” conferă per ansamblu normei precitate un caracter de
trimitere şi drept consecinţă creează incertitudine cu referire la reglementarea aplicabilă
raporturilor juridice în speţă. Normele în cauză sunt generale, nu fac referinţă la vreun act
normativ concret, iar ulterior la etapa de implementare, stabilirea normelor juridice relevante
aplicabile va fi dificilă, fapt ce va crea premise de coruptibilitate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului reformularea amendamentului propus şi
evitarea sintagmelor generale care conferă incertitudine normei juridice. În acest sens,
propunem substituirea sintagmelor prenotate, cu referinţe concrete la prevederile
actelor normative în vigoare aplicabile raporturilor juridice reglementate sau
evidenţierea expresă a modului de publicare a hotărîrilor în speţă.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.16: „Secretarul Arbitrajului specializat se numeşte în funcţie de preşedintele
Arbitrajului specializat. Secretarul exercită atribuţiile necesare activităţii Arbitrajului
specializat şi desfăşurării eficiente a procedurii arbitrale.”

Utilizarea cuvintelor „atribuţiile necesare activităţii” în contextul delimitării atribuţiilor
secretarului Arbitrajului specializat conferă caracter discreţionar normei propuse şi a
atribuţiilor exercitate nemijlocit de către acesta. Circumstanţa în cauză poate determina
interpretarea extensivă a normei şi exercitarea unor atribuţii excesive de către acesta.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea exhaustivă a atribuţiilor
exercitate de către secretarului Arbitrajului specializat.

Pct.19: „Lista arbitrilor se aprobă de către Directorul General al AGEPI la fiecare 4 ani,
iar în caz de necesitate, ea poate fi completată sau modificată, conform solicitării
preşedintelui Arbitrajului specializat.”

Prevederile proiectului nu reglementează temeiul de operare a modificărilor de către
directorul general al AGEPI şi termenul de efectuare a acţiunilor în speţă. Lipsa unor criterii
de acţionare poate determina riscul exercitării unor atribuţii abuzive de către acesta şi
operarea discreţionară a modificărilor/completării. Subsidiar, lipsa unui termen clar de
efectuare a acţiunilor prevăzute de normă, poate determina interpretarea subiectivă a normei
şi stabilirea unilaterală a termenului în cauză.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din context a cuvintelor “în caz de
necesitate” şi reglementarea temeiului de operare a modificărilor de către directorul
general al AGEPI şi termenul de efectuare a acţiunilor în speţă.

Pct.31: „Celelalte documente pot fi transmise prin intermediul oricărui alt mijloc de
comunicare, [...].

Prevederile proiectului nu reglementează mijloacele de comunicare ce pot fi utilizate în mod
alternativ şi modul de coordonare prealabilă a acestora cu destinatarii. Circumstanţa în speţă
poate determina interpretarea şi aplicarea subiectivă a normei şi riscul neînştiinţării/înştiinţării
tardive tendenţioase a destinatarului.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor propoziţiei a 3-a a
pct.31 după cuvintele “oricărui alt mijloc de comunicare,” cu cuvintele “convenite în
scris în prealabil”.

Pct.32: „Citaţiile şi înştiinţările se înmînează tuturor participanţilor la proces,
martorilor, experţilor, specialiştilor, interpreţilor privitor la locul, data şi ora şedinţei
arbitrale.”

Prevederile citate supra nu reglementează termenul de citare/înştiinţare a subiecţilor vizaţi,
fapt ce creează precondiţii pentru stabilirea termenilor la propria sa discreţie.

Recomandarea: Se recomandă autorului stabilirea termenului de citare/înştiinţare a
subiecţilor vizaţi.

Pct.39: „Dacă cererea de arbitraj sau anexele sunt formulate într-o limbă străină,
arbitrajul din oficiu sau la cerere, poate obliga partea să prezinte traducerea lor în
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limba de stat”.

Norma precitată stabileşte prerogativa arbitrajului de a decide vis-a-vis de oportunitatea
dispunerii traducerii în limba de stat a cererii de arbitraj sau anexelor formulate într-o limbă
străină. Totodată, autorul nu reglementează careva criterii de decizie în acest sens, fapt care
creează precondiţii pentru adoptarea discreţionară şi tendenţioasă a deciziei de traducere în
limba de stat a cererii de arbitraj sau anexelor formulate într-o limbă străină. 

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea criteriilor de decizie.

Pct.54: „[…] Solicitarea de amînare a şedinţei arbitrale urmează a fi făcută cel tîrziu la
data fixată pentru şedinţă. […]”.

Redacţia propusă pentru reglementarea aspectelor temporale de înaintare a solicitării de
amînare a şedinţei arbitrale este incertă şi riscă să fie supusă interpretărilor subiective
tendenţioase. Totodată, acesta nu corespunde prevederilor cadrului normativ primar, or
potrivit art.24 alin.(2) al Legii nr.23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj: „Faptul că
partea citată legal nu s-a prezentat la dezbatere nu împiedică dezbaterea litigiului, cu
excepţia cazului cînd partea lipsă invocă, cel tîrziu în preziua dezbaterii, motive temeinice de
amînare, informînd cealaltă parte şi arbitrii”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea pct.54 prin prisma art.24 alin.(2) al
Legii nr.23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj.

Pct.65: „[…] Administrarea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.
[…]”.

Prevederile proiectului reglementează insuficient aspectul ce vizează modul de apreciere a
probelor de către arbitri, fapt care creează oportunităţi acestora de apreciere tendenţioasă a
probatoriului prezentat.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor propoziţiei a 3-a din
conţinutul pct.65 al proiectului. În acest sens o soluţie acceptabilă ar fi reiterarea
principiilor stabilite de Codul de procedură civilă nr. 225 din 30 mai 2003 (în special
art.130 alin.(1): „Instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere,
bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor
probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege”).

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.17 subpct.2): „Poate fi arbitru orice persoană fizică care: […] 2) are o înaltă
calificare şi experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii
intelectuale”.

Cuvintele „are o înaltă calificare” utilizate în context atribuie incertitudine condiţiilor ce
urmează a fi întrunite de arbitru. Prin urmare, aplicarea prevederilor în speţă în redacţia
propusă poate determina riscul interpretării extensive a acesteia şi impunerii unor condiţii
excesive pentru accedere în funcţia de arbitru.

Recomandarea: Se recomandă excluderea cuvintelor „are o înaltă calificare” din
conţinutul prevederilor pct.17 subpct.2) al proiectului.

Pct.29): „Arbitrul investit cu soluţionarea litigiului nu poate fi înlocuit pe durata
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procedurii arbitrale, decît pentru motive temeinice şi în caz de:
1) recuzare sau abţinere;
2) revocare;
3) renunţare;
4) imposibilitate de a participa la examinarea litigiului;
5) absenţă nemotivată;
6) deces”.

Redacţia propusă de reglementare a temeiurilor de înlocuire a arbitrului desemnat atribuie
incertitudine procedurii de înlocuire a arbitrului, creînd circumstanţe pentru interpretarea
extensivă şi aplicarea abuzivă a normei. Astfel, menţionăm faptul că utilizarea sintagmei
„decît pentru motive temeinice” în context riscă să determine înaintarea aleatorie a cererilor
de înlocuire a arbitrul investit cu soluţionarea litigiului, tergiversarea şi distorsionarea
procesului de examinare a litigiului procesului. 

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor “decît pentru motive
temeinice” din context şi reglementarea exhaustivă a tuturor temeiurilor de înlocuire a
arbitrului.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.18: „Persoanele ce îndeplinesc condiţiile specificate la pct.17 din prezentul
Regulament sunt înscrise în ordine alfabetică, în temeiul unei cereri scrise depuse la
sediul AGEPI, în lista arbitrilor Arbitrajului specializat (în continuare – Lista arbitrilor),
care este publică, […]”.

Norma citată supra nu reglementează metodele de publicare a listei arbitrilor Arbitrajului
specializat, fapt care poate determina periclitarea transparenţei procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea sursei unde va fi publicată
Lista arbitrilor Arbitrajului specializat.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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