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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, proiectul a fost elaborat în scopul
îmbunătățirii procedurilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, ținând cont
de modificările operate prin Legea nr.162 din 30.07.2015 în Legea nr.161-XVI din 12.07.2007
privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legea nr.39-XVI din 29.02.2008 privind
protecția soiurilor de plante.
Prin proiect se propune amendarea Regulamentului privind procedura de depunere,
examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1496 din 29.12.2008 și a Regulamentului privind procedurile de depunere și
examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.295 din 14.04.2009.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a inclus în nota informativă argumente suficiente
pentru promovarea proiectului, întrunind cerințele art.37 al Legii nr.317-XV din 18.07.2003
privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale
și locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Deși, proiectul promovează norme ce reglementează activitatea de întreprinzător, acesta nu
este însoțit de actul de analiză a impactului de reglementare. Conform art.13 din Legea
nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de
întreprinzător, analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării
costurilor și beneficiilor, a necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al
acestuia asupra activității de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor și
intereselor întreprinzătorilor și ale statului. Actul de analiză a impactului de reglementare este
parte integrantă a notei informative a proiectului de act normativ. Astfel, proiectul nu
întrunește condițiile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de
întreprinzător.
Prin urmare, proiectul trebuie să fie însoțit de actul de analiză a impactului de reglementare,
întocmit conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare a
eficienței actului de reglementare.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
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

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. Proiectul se regăsește pe pagina
oficială a instituției, cerință impusă de prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparența în procesul decizional, care prevede la art.7 că autoritățile publice sunt
obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților de participare a
cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la
procesul decizional, plasând proiectul de act normative pe pagina web oficială a instituției.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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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

Pct.1 subpct.21) din proiectul hotărârii: „după punctul 76 se completează cu punctul
76/1 cu următorul cuprins: „76/1. (...) Dacă solicitantul nu se va expune în termenul
prescris, cererea va fi publicată cu indicarea culorilor menționate în notificare.”

Pct.76 instituie atribuții discreționare pentru autoritate în ce privește stabilirea termenului
pentru solicitant de a se expune referitor la iregularitățile constatate, determinând, astfel,
posibilitatea de a le interpreta diferit în diferite situații, inclusiv de a le interpreta în versiunea
preferată sau de a deroga de la ele.
În sensul dat, formularea neclară a termenului în care solicitantul va fi în drept să-și expună
poziția referitor la cele notificate de către AGEPI generează posibilitatea fixării acestui termen
de către autoritate la latitudinea sa. Asemenea discreții pot fi folosite în mod abuziv de către
autoritate pentru a obține recompense necuvenite în vederea stabilirii unui termen redus
pentru unii solicitanți sau unui termen majorat pentru alți solicitanți.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „în termenul prescris” cu sintagma „în termen
de X (zile calendaristice sau luni) de la primirea notificării”.

Pct.1 subpct.33) din proiectul hotărârii: „după punctul 105/1 se completează cu
punctele 105/1-105/3 cu următorul cuprins: „105/1. Dacă AGEPI constată că la cererea
de examinare a opoziției nu sunt anexate documentele prevăzute la pct. 103/1 lit.a) și
b) din prezentul Regulament, acest fapt se notifică opozantului pentru a prezenta
documentele lipsă în termenul stabilit pentru depunerea opoziției (...).”

Pct.105/1 instituie atribuții discreționare pentru autoritate în ce privește stabilirea termenului
pentru opozant de a prezenta documentele lipsă pentru depunerea opoziției, determinând,
astfel, posibilitatea de a le interpreta diferit în diferite situații, inclusiv de a le interpreta în
versiunea preferată sau de a deroga de la ele.
În sensul dat, formularea neclară a termenului în care opozantul va fi obligat să prezinte
documentele lipsă generează posibilitatea fixării acestui termen de către autoritate la
latitudinea sa. Asemenea discreții pot fi folosite în mod abuziv de către autoritate pentru a
obține recompense necuvenite în vederea stabilirii termenilor diferiți pentru fiecare opozant în
parte.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „în termenul stabilit” cu sintagma „în termen
de X (zile calendaristice sau luni) de la primirea notificării” or cu sintagma „în termenul
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stabilit la art.45 din Lege”.

Pct.1 subpct.33) din proiectul hotărârii: „105/2. În cazul în care AGEPI constată că la
cererea de examinare a opoziției nu este anexată procura prevăzută la pct.103/1 lit.c)
din prezentul Regulament, notifică opozantul, oferindu-i un termen de 2 luni pentru
prezentarea, sau după caz, semnarea opoziției. (...).”

Deşi pct.105/2 prevede pentru opozant un termen de 2 luni pentru prezentarea, sau după
caz, semnarea opoziției, autorul proiectului nu indică momentul în care începe să curgă
termenul respectiv, din momentul notificării sau primirii acestei notificări, ceea ce va genera
posibilitatea de a fi interpretat în versiunea preferată atât pentru autoritate, cât și pentru
opozant. 

Recomandarea: Completarea după sintagma „2 luni” cu sintagma „de la primirea
notificării”.
Aceeași obiecție se recomandă și pentru pct.105/3.

Pct.1 subpct.43) din proiectul hotărârii: „punctul 126 va avea următorul cuprins: „126.
Dacă solicitarea de reînnoire este prezentată în termenul stabilit, dar nu sunt
îndeplinite celelalte condiții de reînnoire, AGEPI notifică titularului despre
iregularitățile constatate și îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării
pentru remedierea iregularităților”.

Pct.126 instituie atribuții discreționare pentru autoritate în ce privește stabilirea celorlalte
condiții de reînnoire, determinând, astfel, posibilitatea interpretării diferite în situații diferite.
Astfel de atribuții pot fi folosite în mod abuziv de către autoritate pentru a obține recompense
necuvenite în vederea stabilirii condițiilor de reînnoire la latitudinea sa pentru fiecare titular în
parte.

Recomandarea: Includerea în proiect a normei care va reglementa celelalte condiții de
reînnoire ce trebuie să fie îndeplinite de către titular la depunerea solicitării.

Aceeași obiecție se recomandă și pentru pct.129.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.1 subpct.8) din proiectul hotărârii: „în punctul 39: c) la lit.d) în prima propoziție,
textul „o lună de la data publicării” se substituie cu textul „3 luni de la data emiterii”.

Punctul 39 lit.d) din proiect instituie pentru solicitant obligația achitării taxei de înregistrare și
eliberare a certificatului de înregistrare, odată cu depunerea cererii sau în termen de 3 luni de
la data emiterii hotărârii de înregistrare, însă autorul proiectului a nu a luat în considerare că
potrivit atât amendamentelor operate, cât și a redacției în vigoare a pct.110 al
Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și
modelelor industriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1496 din 29.12.2008, hotărârile
AGEPI se notifică solicitantului sau reprezentantului în termen de o lună de la data adoptării
hotărârii. În sensul dat, evidențiem că de facto solicitantul va avea termen de 2 luni de la data
emiterii hotărârii de înregistrare de a achita taxa cuvenită.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „3 luni de la data emiterii” cu sintagma „3 luni
de la data notificării despre data emiterii”.
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Aceeași obiecție se recomandă și pentru pct.120.

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

Oxana Vameş
șef Secție, Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

29 Noiembrie 2016

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