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Aprobate 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.___din_________2018 

 
 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE  
ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului   

 
 

I. Hotărârea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 „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 și în desenul sau modelul industrial” (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.1483), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

  
1) anexa nr.1: 
 
a) la punctul 5, cuvântul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”; 
 
b) punctul 6 se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins: 
”declarația pe propria răspundere, că genurile de activitate desfășurate sau care vor fi 

desfășurate de solicitant nu contravin ordinii publice, bunelor moravuri și nu prejudiciază 
imaginea statului și că va folosi marca/desenul sau modelul industrial respectiv doar pentru 
produsele și/sau serviciile indicate în decizia de acordare a permisiunii sau doar în cadrul 
desenului sau modelului industrial respectiv.”; 

 
c) la punctul 8: 
cuvintele „15 zile” se substituie cu cuvintele „60 zile”;    
se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:  
„Cererea se admite spre examinare în Comisie în cazul în care îndeplinește integral 

cerințele prevăzute la punctele 4-7.”; 
 
d) se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins: 
„101. Comisia emite decizii de acordare, de neacordare sau de retragere 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, care se expediază AGEPI şi solicitantului în 
termenele prevăzute la pct.11 şi pct.16.  

Deciziile Comisiei pot fi contestate în instanţa de judecată în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare.” 

 
e) punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  
”11. Decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a 

statului în marca de produs și/sau de serviciu, precum și în desenul sau modelul industrial, 
se eliberează solicitantului în termen de 30 zile de la data prezentării dovezii de plată a 
taxei de stat în cuantumul stabilit. Decizia de neacordare a permisiunii menţionate se 
expediază solicitantului în termen de 15 zile de la data adoptării ei.”  

 
f) punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  
”13. Solicitantul care a obținut permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului are dreptul să folosească marca/desenul sau modelul industrial doar 



pentru produsele și/sau serviciile indicate în decizia de acordare a permisiunii sau doar în 
cadrul desenului sau modelului respectiv.”; 

 
g) punctul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:  
”141.  Înregistrarea la AGEPI a contractelor de cesiune, licenţă, gaj sau franchising 

privind obiectele de proprietate industrială care conțin denumirea oficială sau istorică a 
statului se efectuează doar cu permisiunea Comisiei.”; 

 
h) punctul 16: 
la alineatul întâi: 
după cuvintele „a statului” se completează cu cuvintele „ , în termen de 15 zile de la 

data adoptării ei,”; 
sintagma „ , precum şi AGEPI, pentru efectuarea procedurilor respective, conform 

legislaţiei în vigoare” se exclude. 
alineatul doi se abrogă; 
 
i) punctul 19 se abrogă;  
 
2) anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

„Anexa nr.2 
                                        la Hotărârea Guvernului  

nr.1425 din 2 decembrie 2003 
 

COMPONENŢA 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  
  

GABURICI Chiril ministru al economiei și infrastructurii, preşedinte al Comisiei 
BOLOCAN Lilia director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, vicepreşedinte al Comisiei 
LUŢCAN Victoria şef al Secţiei gestionare documente din cadrul Direcţiei mărci şi 

design industrial, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
secretar al Comisiei 

 şef al Serviciului politici și reglementări în domeniul produselor 
sectorul vitivinicol și băuturilor, Ministerul Agriculturii, 
dezvoltării regionale şi mediului 

BELINSCHI 
Angela 

şef al Direcţiei juridice, Academia de Ştiinţe a Moldovei 

LEVIȚCHI Simion șef al Direcției mărci și design industrial, Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

 reprezentant al Ministerului educației, culturii și cercetării  
BACALÎM Diana consultant al Direcţiei generale legislaţie, Ministerul Justiţiei 
MUSTEAȚĂ Radu șef al Direcției Supravegherea Unităților de Producere a 

Alimentelor de Origine Vegetală, Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor 

 reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii   
HANGANU 
Aurelia 

dr. hab., Secretar Științific General al Academiei de Ştiinţe a  
Moldovei 

 reprezentant al Procuraturii Generale 



 
 reprezentant al Inspectoratului General al Poliției 

 
 
 
3) anexa nr. 3: 
 
a) la punctul 5, după alineatul trei se completează cu un alineat nou cu următorul 

cuprins:  
”examinarea sesizărilor referitor la încălcarea modului de folosire a denumirii oficiale 

sau istorice a statului în marca de produs și/sau de serviciu, precum și în desenul sau 
modelul industrial pentru care a fost acordată permisiunea;” 

 
b) la punctul 9, după alineatul trei se completează cu două alineate noi cu următorul 

cuprins: 
”sunt în drept să propună subiecte pe ordinea de zi, cu obligația de a transmite aceste 

propuneri secretarului Comisiei, cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței. Prin excepție, 
se pot propune subiecte pe ordinea de zi, la începutul ședinței, cu acordul majorității 
membrilor prezenți la ședință;  

sunt în drept să sesizeze Comisia referitor la încălcarea modului de folosire a 
denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau de serviciu, precum și în 
desenul sau modelul industrial pentru care a fost acordată permisiunea.” 

 
c) la punctul 13, cuvintele „Cancelaria de Stat” se substituie cu cuvintele „Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală” şi cuvintele ”Legii arhivei de stat” se substituie cu 
cuvintele ”legislației din domeniul arhivistic”; 

 
d) punctul 15 va avea următorul cuprins: 
„15. Asigurarea cu spaţiu pentru desfăşurarea şedinţelor Comisiei se efectuează de 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii.” 
 

II. Hotărârea Guvernului nr.489 din 29 martie 2008 „cu privire la Comisia națională 
pentru proprietatea intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.72-
73/476), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

  
1) Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29 martie 2008  „Cu privire la 

Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.72-73, art.476), cu modificările și completările  ulterioare, va avea 
următorul cuprins: 

 
„Anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului 
nr.489 din 29 martie 2008 

 
COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală 
 

GABURICI Chiril ministru al economiei și infrastructurii, preşedinte al Comisiei 



BOLOCAN Lilia   director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, vicepreşedinte al Comisiei 

COLȘATSCHI  Dorina direcția juridică, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, secretar al Comisiei 

  
 secretar de stat al ministerului justiţiei 

 secretar de stat al ministerului afacerilor interne 

 secretar de stat al ministerului agriculturii, dezvoltării regionale 
și mediului 

 secretar de stat al ministerului educației, culturii și cercetării 

 preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

VRABIE Vitalie director general al Serviciului Vamal 

HAREA Sergiu 
 președinte al Camerei de Comerț și Industrie 

 

 adjunct al Procurorului General 
 

PÂNZARI Alexandru 
șeful Inspectoratului General al Poliției 
 

EREMIA Iurie 
director al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și 
Supravegherea Pieței  

 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al 

Gagauziei 
 

 
președinte al Centrului pentru Protecția 

Consumatorilor 
 

 2) la punctul 5 din anexa nr. 2 cuvântul „viceminiștri” se substituie cu cuvintele 
„secretari de stat”. 

 


