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D E C I Z I E 

 

 

13 aprilie 2011                                                                                      mun.Chişinău 

  

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Svetlana Novac  

Judecătorii                                        Galina Stratulat şi Sveatoslav Moldovan  

               

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Cotidianul Naţional Independent 

„Moldova Suverană – Serie Nouă” societate cu răspundere limitată  

în pricina civilă la cerea de chemare în judecată a Întreprinderii de Stat „Publicaţia 

periodică ziarul Moldova Suverană” împotriva Cotidianului Naţional Independent „Moldova 

Suverană-Serie Nouă” societate cu răspundere limitată, „Casa editorială Moldova Suverană” 

societate cu răspundere limitată cu privire la interzicerea utilizării mărcii, 

acţiunea reconvenţională a Cotidianului Naţional Independent „Moldova Suverană-

Serie Nouă” societate cu răspundere limitată, Ion Berlinschi şi Mihai Conţiu împotriva ÎS 

„Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, Cancelariei de Stat, Agenţiei de Stat pentru 

proprietatea intelectuală cu privire la repararea prejudiciului moral, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 09 noiembrie 2010, prin care acţiunea 

iniţială a fost admisă, iar acţiunea reconvenţională respinsă 

 

c o n s t a t ă 

 

La 08.04.2010, ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva Cotidianului Naţional Independent „Moldova Suverană” SRL, 

„Casa editorială Moldova Suverană” SRL cu privire la protecţia mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova 

Suverană” a fost constituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 305 din 17.05.1994, iar statutul acesteia a 

fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 365 din 05.05.1995 şi înregistrată oficial la Camera 

Înregistrării de Stat la 16 iunie 1995. 

În virtutea prevederilor statutare, în perioada 1995-2005, întreprinderea a editat şi a 

oferit consumatorilor ziarul cu denumirea „Moldova Suverană”. 



La 23 mai 2005, în temeiul art. 8 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, întru protecţia legală a mărcii, a depus la Agenţia de stat pentru Proprietate Intelectuală 

o cerere de înregistrare a mărcii de produs „Moldova Suverană”, pentru clasele 16 şi 35 ale 

Clasificării Internaţional a Produselor şi Serviciilor, care a fost înregistrată cu numărul de depozit 

017018. 

Prin Hotărîrea nr. 587 din 20.06.2005, Guvernul a iniţiat procedura de lichidare a ÎS 

„Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, iar în punctul 3 al hotărîrii s-a menţionat faptul că 

denumirea „Moldova Suverană” poate fi cesionată cu condiţia asumării de către solicitant a 

obligaţiunilor faţă de abonaţii ziarului lichidat. 

La 26.02.2007 AGEPI a admis cererea de înregistrare, a emis decizia nr. 3017 din 

21.03.2007 de publicare a cererii respective şi a asigurat publicarea acesteia în Buletinul Oficial de 

Proprietate Intelectuală nr. 4/2007, pe numele solicitantului ÎS ziarul „Moldova Suverană”, 

publicaţia periodică, întreprindere de stat în proces de lichidare. 

La 28.12.2005 Camera Înregistrării de Stat a înregistrat două persoane juridice, care la 

caz, deţin calitatea procesuală de intimat şi anume „Casa editorială Moldova Suverană” SRL şi 

„Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană-Serie Nouă” SRL. 

Menţionează că ultimii, în lipsa temeiului legal privind dreptul la utilizarea mărcii 

„Moldova Suverană”, editează, publică şi difuzează ziarul cu denumirea „Moldova Suverană”. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 137 din 24.02.2010, procedura de lichidare a 

întreprinderii de stat ziarul „Moldova Suverană” a fost încetată şi activitatea persoanei juridice a 

fost reluată şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat. 

Consideră reclamantul că „Casa editorială Moldova Suverană” SRL şi „Cotidianul 

Naţional Independent „Moldova Suverană  Serie–Nouă” SRL lezează drepturile de proprietate 

intelectuală şi îi cauzează prejudiciu material direct, deoarece publicarea concomitentă a două ziare 

cu aceiaşi denumire este imposibilă şi în detrimentul consumatorului, generînd confuzie. 

Conform art. 9 alin.(3) a Legii privind protecţia mărcilor, dreptul exclusiv asupra mărcii 

produce efecte pentru terţi începînd cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul 

internaţional a datelor referitor la înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire 

rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvîrşite după publicarea cererii de 

înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. 

Astfel relevă că intimaţii, necătînd la faptul că dreptul asupra mărcii a fost publicat în 

BOPI, continuă să utilizeze din 01.01.2006 pînă în prezent, în mod ilegal şi nejustificat marca 

„Moldova Suverană” şi sintagma utilizată este asemănătoare cu denumirea întreprinderii de stat, 

fapt ce contravine prevederilor art. 25 alin.(1) lit.a) a Legii cu privire la antreprenoriat în 

întreprinderi. 

Cere, reclamantul ÎS „Publicaţia periodică zarul Moldova Suverană” interzicerea 

utilizării mărcii „Moldova Suverană” de către Cotidianul Naţional Independent „Moldova 

Suverană-Serie Nouă” SRL şi „Casei Editoriale Moldova Suverană” SRL şi interzicerea de editare, 

publicare şi difuzare a ziarului sau a oricărei alte publicaţii periodice care să conţină elementele 

mărcii „Moldova Suverană”. 



La data de 25.05.2010, Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” SRL, 

Ion Berlinschi şi Mihai Conţiu au înaintat acţiune reconvenţională împotriva ÎS „Publicaţia 

periodică ziarul Moldova Suverană”, Cancelariei de Stat, Agenţiei de Stat pentru proprietatea 

intelectuală cu privire la repararea prejudiciului moral. 

În motivarea acţiunii au indicat că pînă la finele anului 2005 ziarul şi-a îndeplinit 

obligaţiunile faţă de alţi abonaţi, iar începînd cu anul 2006 a început activitatea sub altă formă 

organizatorică juridică. În opinia acestora, denumirea unui ziar devine notorie nu datorită 

întreprinderii care gestionează ziarul,  dar datorită colectivului de jurnalişti. 

Potrivit art. 7 alin.(2) a Legii presei, în cazul în care fondatorul (cofondatorii) i-a 

hotărîrea de a sista activitatea publicaţiei periodice sau a agenţiei de presă şi nu înfiinţează o nouă 

publicaţie periodică sau agenţie de presă cu aceeaşi denumire sau nu o reînregistrează în termen de 

30 de zile de la data încetării activităţii, colectivul redacţional, redactorul (redactorul-şef), 

conducătorul agenţiei au dreptul de a fonda o publicaţie periodică ori o agenţie de presă cu aceeaşi 

denumire. 

Respectiv, norma legală prenotată a servit drept temei pentru editarea ziarului 

„Moldova Suverană” la începutul anului 2006 sub o altă formă juridică de organizare de tip SRL, 

deoarece prin Hotărîrea Guvernului s-a dispus lichidarea ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova 

Suverană”.  

Consideră reclamantul-intimat că abrogarea Hotărîrii Guvernului, prin care s-a dispus 

încetarea procedurii de lichidare a întreprinderii are o conotaţie politică evidentă şi nu are nimic în 

comun cu respectarea prevederilor legale şi drepturile colectivului de jurnalişti. Orice marcă 

notorie, reieşind din prevederile art. 6-bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale, este protejată fără înregistrare. 

Specifică faptul că cererea de înregistrare a mărcii depuse în anul 2005 nu mai este 

valabilă dat fiind faptul că nu a fost întreprinsă nici o acţiune pentru a finisa acest proces. În pofida 

faptului că cererea a fost publicată în BOPI, în termenul stabilit de AGEPI nu au fost întreprinse 

măsurile necesare în vederea respectării procedurilor legale. Astfel, la 03.07.2008 din registrul 

Naţional al cererilor de înregistrare, înscrierea a fost radiată. 

Consideră decizia AGEPI de repunere pe rol a cererii din 2005 ca fiind ilegală, contrară 

prevederilor art.37 alin.(7) şi alin.(8) a Legii privind protecţia mărcilor, iar acţiunile Guvernului prin 

intermediul Cancelariei de Stat şi ÎS „Publicaţia periodică Moldova Suverană” potrivit 

interpelărilor CEDO, constituie o ingerinţă în dreptul la libera exprimare. Măsurile ilegale 

întreprinse le-au cauzat grave prejudicii morale, le-au lezat demnitatea, onoarea şi reputaţia 

profesională, le produc şi în continuare serioase suferinţe psihice şi chiar fizice datorită ostilităţilor 

cu care îi înconjoară, le creează probleme în familii. 

Cu modificările ulterioare cere, reclamantul-intimat încasarea din contul ÎS „Publicaţia 

periodică ziarul Moldova Suverană”, Cancelaria de Stat, Agenţia de Stat  pentru Proprietatea 

Intelectuală, în mod solidar, în contul Cotidianului Naţional Moldova Suverană” SRL prejudiciul 

moral în cuantum de 100 000 000 lei, în beneficiul lui Ion Berlinschi prejudiciul moral în sumă de 

50 000 000 lei şi în beneficiul lui Mihai Conţiu în sumă de 50 000 000. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 09.11.2010, acţiunea iniţială a fost admisă, s-

a dispus interzicerea Cotidianului Naţional Independent „Moldova Suverană” SRL şi Casa 



Editorială Moldova Suverană SRL să utilizeze marca „Moldova Suverană”, iar acţiunea 

reconvenţională a fost respinsă. 

Invocînd ilegalitatea hotărîrii primei instanţe, la 18.02.2010, Cotidianul Naţional 

Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă” SRL  a declarat recurs, cerând admiterea 

recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri prin care acţiunea iniţială 

să fie respinsă, iar cea reconvenţională admisă integral. 

Recurentul în motivarea amplă a recursului îşi exprimă dezacordul cu hotărîrea primei 

instanţe, pe care o consideră ca fiind nefondată şi ilegală, emisă cu încălcarea esenţială şi aplicarea 

eronată a normelor de drept material, iar concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sunt în 

contradicţie cu circumstanţele pricinii, fapt care, în opinia recurentului potrivit prevederilor art. 400 

alin.(1) lit.c) şi d) CPC, precum şi alin. (2) lit.a) şi c) CPC, constituie temei de declarare a recursului 

şi casare a hotărîrii. 

Reprezentantul recurentului Cotidianului Naţional Independent „Moldova Suverană – 

Serie Nouă” SRL, Mihai Conţiu în şedinţa în şedinţa instanţei de recurs a cerut admiterea 

recursului declarat,  casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la 

respingerea acţiunii iniţiale şi admiterea integrală a acţiunii reconvenţionale în sensul formulat. 

Suplimentar a comunicat instanţei că prin decizia revigorată peste noapte se intenţionează 

închiderea unui ziar, nemaivorbind de termenul de prescripţie de 30 de zile de cînd şi-a retras 

calitatea de fondator. 

Reprezentantul intimatului ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, Cancelaria 

de Stat, Guvernul Republicii Moldova, Parasii Rostislav, în şedinţa instanţei de judecată a solicitat 

respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe ca fiind legală şi întemeiată. 

Suplimentar a relatat instanţei că argumentul recurentului cu referire la prevederile art. 7 alin.(2) a 

Legi presei nu are aplicabilitate la caz, deoarece o condiţie este lichidarea întreprinderii. 

Întreprinderea nu a fost lichidată, fapt ce nu este negat nici de recurent. Referitor la argumentul 

invocat privind îngrădirea dreptului la exprimare a SRL, a relatat că marca aparţine colectivului din 

1945, iar SRL utilizează această marcă fără temei legal şi întemeiat. Referitor la termenul de 

prescripţie de 30 de zile invocat, reprezentantul a menţionat că nu este aplicabil luînd în considerare 

că hotărîrea privind înregistrarea mărcii a fost adoptată pe 10 mai 2010, nr. 19957. 

Reprezentantul, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală Doina Ciuş, în şedinţa 

instanţei de recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe pe care o 

consideră legală şi întemeiată.   

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul urmează a fi respins din 

următoarele considerente.  

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit.a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă recursul, 

este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

Analizînd temeinicia şi legalitatea hotărîrii contestate, contrar motivelor invocate în cererea 

de recurs, instanţa de recurs consideră legală soluţia primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit că, justiţiabilul ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova 

Suverană”, în calitate de titular al mărcii „Moldova Suverană”, nr.19957, solicită interzicerea 

utilizării acestei  mărci de către Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” SRL şi 

„Casa Editorială Moldova Suverană” SRL şi interzicerea de editare, publicare şi difuzare a ziarului 

sau a oricărei alte publicaţii periodice care să conţină elementele mărcii „Moldova Suverană”. 



Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” SRL, Ion Berlinschi şi Mihai 

Conţiu au înaintat acţiune reconvenţională cu privire la repararea prejudiciului moral. 

Examinînd pricina în fond, prima instanţă s-a pronunţat asupra admiterii acţiuni iniţiale şi 

respingerii acţiunii reconvenţionale. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

hotărîrea primei instanţe legală şi întemeiată. 

Obiectul prezentului litigiul vizează raportul juridic apărut în procesul utilizării mărcii 

„Moldova Suverană”. 

Conform art. 2 al Legii privind protecţia mărcilor, marcă este orice semn susceptibil de 

reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice 

de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 

Drepturile asupra mărcii sunt dobîndite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin 

înregistrare în condiţiile legii, art. 3 lit. a) a Legii privind protecţia mărcilor. 

Astfel, s-a stabilit că  ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a fost constituită 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 305 din 17.05.1994. Statutul acesteia a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 365 din 05.05.1995, iar la 16 iunie 1995 a fost înregistrată la Camera Înregistrării de 

Stat. 

În perioada 1995-2005, ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a editat şi a 

oferit consumatorilor zarul cu denumirea „Moldova Suverană”. 

În scopul dobîndirii dreptului asupra mărcii şi protejării acesteia, ÎS „Publicaţia periodică 

ziarul Moldova Suverană” la 23 mai 2005, în temeiul art. 8 al Legii privind mărcile şi denumirile 

de origine a produselor, în vigoare la acea dată, a depus la Agenţia de stat pentru Proprietate 

Intelectuală o cerere de înregistrare a mărcii de produs „Moldova Suverană”, pentru clasele 16 şi 35 

ale Clasificării Internaţional a Produselor şi Serviciilor, care a fost înregistrată în Registrul naţional 

al cererilor de înregistrare a mărcilor cu numărul de depozit 017018. 

Materialele pricinii atestă că, prin Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 20.06.2005 

Întreprinderea de Stat ziarul „Moldova Suverană”  a fost lichidată, redactorul-şef al Întreprinderii 

de Stat ziarul „Moldova Suverană” Ion Berlinschi a fost delegat să înştiinţeze organul înregistrării 

de stat despre începerea procedurii de lichidare şi în acest sens a fost instituită comisia pentru 

lichidarea întreprinderii, însă procedura nu a fost finisată. Această hotărîre a fost abrogată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 137 din 24.02.2010, potrivit căreia a fost încetată procedura de lichidare a 

ÎS ziarul „Moldova Suverană”, iar Cancelariei de Stat i s-au atribuit funcţiile de fondator al ultimii. 

Astfel, Cancelaria de Stat, în calitate de fondator a ÎS ziarul „Moldova Suverană”, la 

23.03.2010 a solicitat AGEPI continuarea procedurii de înregistrare a mărcii „Moldova Suverană”, 

numărul de depozit 017018 din 11.05.2005 şi la 10.05.2010 AGEPI a eliberat certificatul de 

înregistrare a mărcii cu „Moldova Suverană” nr. 19957. Legalitatea înregistrării mărcii, nu se 

contestă. 

Conform art. 9 alin.(1) lit.a) a Legii privind protecţia mărcilor, înregistrarea mărcii 

conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor 

să utilizeze în activitatea lor comercială un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii 

identice cu cele pentru care marca este înregistrată. 



În virtutea normelor de drept enunţate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie reţine că prima instanţă întemeiat s-a pronunţat asupra admiterii acţiunii 

iniţiale, întrucît dreptul asupra mărcii dobîndite de ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova 

Suverană” este protejat şi titularul acesteia îşi exercită dreptul asupra acesteia. 

Totodată, conform art. 25 alin.(1) a Legii privind protecţia mărcilor, drepturile asupra 

mărcilor pot fi transmise integral sau parţial prin cesiune, prin contract de licenţă, precum şi prin 

succesiune. 

Constatînd că dreptul asupra mărcii „Moldova Suverană” nu a fost transmis în temei 

legal Cotidianului Naţional Independent „Moldova Suverană-Serie Nouă” SRL şi „Casei 

Editoriale Moldova Suverană” SRL, instanţa de recurs reţine ca fiind întemeiată hotărîrea primei 

instanţe referitor la admiterea acţiunii iniţiale.  

Referitor la acţiunea reconvenţională înaintată de Cotidianul Naţional Independent 

„Moldova Suverană-Serie Nouă” SRL, Ion Berlinschi şi Mihai Conţiu împotriva ÎS „Publicaţia 

periodică ziarul Moldova Suverană”, Cancelariei de Stat, Agenţiei de Stat pentru proprietatea 

intelectuală cu privire la repararea prejudiciului moral, instanţa de recurs reţine următoarele. 

Potrivit art. 11 lit.g) Cod civil, apărarea dreptului civil se face prin repararea 

prejudiciilor. 

Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valori nemateriale sunt apărate în cazurile şi 

în modul prevăzut de prezentul cod şi alte legi, în limita în care folosirea modalităţilor de apărare a 

drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi din caracterul consecinţelor acestei încălcări, 

art. 15 Cod civil. 

Din registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor eliberat din 23.10.2007 rezultă că 

Camera Înregistrări de Stat la data de 30.12.2005 a înregistrat persoana juridică Cotidianul Naţional 

Independent „Moldova Suverană-Serie Nouă” SRL. Genul de activitate a întreprinderii sunt: 

editarea ziarului, publicitate, tipărirea altor publicaţii, comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi 

rechizitelor de birou, comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, 

revistelor, ziarelor. 

 Materialele pricinii atestă cu certitudine că ÎS „Publicaţia periodică ziarul „Moldova 

Suverană” deţine dreptul asupra mărcii „Moldova Suverană”. 

Justeţea acestui fapt rezultă din totalitatea materialului administrat. 

În conformitate cu prevederile art. 118 alin.(1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească 

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune 

altfel. 

În lipsa probelor ce ar justifica pretenţiile înaintate, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine că prima instanţă întemeiat s-a pronunţat asupra 

respingerii acţiunii reconvenţionale ca fiind neîntemeiate. 

La fel, prima instanţă just, în lipsa probelor justificative  privind constatarea notorietăţii 

mărcii, a respins argumentul Cotidianului Naţional Independent „Moldova Suverană” precum că 

marca notorie este protejată fără înregistrare. 

Nu poate fi reţinut ca fiind întemeiat argumentul recurentului privind îngrădirea 

dreptului la exprimare a Cotidianului naţional Independent „Moldova Suverană-Serie Nouă” SRL. 



Potrivit art. 4 al Legii presei, publicaţiile periodice şi agenţiile de presă publică, potrivit 

aprecierilor proprii, orice fel de materiale şi informaţii, ţinînd cont de faptul că exerciţiul acestei 

libertăţi ce comportă datorii şi responsabilităţi este supus unor formalităţi, condiţii, restrîngeri şi 

unor sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, 

pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi 

prevenirii crimei, ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei, protecţia reputaţiei sau apărarea drepturilor 

altora, pentru a împiedica divulgarea unor informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea 

şi imparţialitatea puterii judiciare. 

Astfel, instanţa de recurs reţine că dreptul la exprimare a Cotidianului Naţional 

Independent Moldova Suverană-Serie Nouă” SRL nu este limitat, motiv pentru care argumentul 

recurentului se respinge ca fiind neîntemeiat. 

În asemenea circumstanţe, instanţa de recurs reţine că prima instanţă a apreciat şi cercetat 
multiaspectual probele din dosar în ansamblul şi inteconexiunea, a emis o hotărîre legală şi 
întemeiată. 

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărârea primei instanţe este 
întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi 
de a menţine hotărârea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.a), art.419 CPC, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

Se respinge recursul declarat de Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană-

Serie Nouă” societate cu răspundere limitată. 

Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 09 noiembrie 2010 în pricina civilă la 

cerea de chemare în judecată a Întreprinderii de Stat „Publicaţia periodică ziarul Moldova 

Suverană” împotriva Cotidianului Naţional Independent „Moldova Suverană-Serie Nouă” 

societate cu răspundere limitată, „Casa editorială Moldova Suverană” societate cu răspundere 

limitată cu privire la interzicerea utilizării mărcii,  acţiunea reconvenţională a Cotidianului Naţional 

Independent „Moldova Suverană-Serie Nouă” societate cu răspundere limitată, Ion Berlinschi şi 

Mihai Conţiu împotriva ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, Cancelariei de Stat, 

Agenţiei de Stat pentru proprietatea intelectuală cu privire la repararea prejudiciului moral, 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                    Svetlana Novac  

Judecătorii                                                                          Galina Stratulat 

                                                                                             Sveatoslav Moldovan 

 

 

 


