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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Regulamentul privind procedura

de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de
eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.528

din 01.09.2009
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 notei informative, proiectul vine să ajusteze
cadrul normativ naţional ce reglementează regimul juridic al protecţiei invenţiilor. Totodată,
proiectul prevede procedura de validare a brevetului european, dar şi completează procedura
de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, inclusiv
procedura ce urmează a fi respectată în cazul altor activităţi conexe (examinarea opoziţiilor,
contestaţiilor). Scopul declarat de autor corespunde normelor elucidate în proiect. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Potrivit notei, proiectul vine întru realizarea Planului
naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (pct.332 (11,12), aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.808 din 07.10.2014. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, implementarea prevederilor proiectului nu va necesita costuri
bugetare suplimentare. 
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prin proiect se propune modificarea şi completarea cadrului normativ de referinţă, întru
introducerea validării brevetului european, excluderea brevetului eurasiatic şi perfecţionarea
procedurii de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a
brevetului. Prin urmare, proiectul este conform 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat, nota informativă, termenul-limită în care părţile
interesate pot prezenta sau expedia recomandări, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cerinţă
impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13.11.2008, 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

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

2



Pct.33 din proiect de modificare a pct.198 din Regulament: „cuvintele „în regim de
urgenţă” se substituie cu cuvintele „înainte de expirarea termenului prevăzut”. 

Observăm intenţia autorului de a exclude sintagma „în regim de urgenţă” pe tot parcursul
proiectului întru diminuarea interpretărilor extensive ale urgenţei. Însă, varianta propusă de
autor nu îmbunătăţeşte calitativ norma, deoarece, la fel, nu oferă o claritate referitor la
termenul înaintea căruia trebuie de prezentat cererea de publicare. Astfel de neclarităţi pot
crea confuzii la aplicare şi constitui motiv de refuz neîntemeiat din partea autorităţii de a
accepta refuzul inventatorului de a i se indica numele în publicarea cererii. 

Recomandarea: Stipularea expresă în cuprinsul pct.198 a „termenului prevăzut”. 

Pct.48 din proiect de modificarea a pct.265 din Regulament: „La determinarea noutăţii
invenţiei se va lua în considerare, de regulă, un singur document din stadiul tehnicii, şi
anume, cel mai apropiat de invenţia revendicată…”.

Sintagma „de regulă” este una discreţionară şi acordă AGEPI libertatea de decizie asupra
numărului documentelor ce se vor lua în considerare la determinarea noutăţii. În aşa fel,
există riscul abordării diferite în cazuri similare sau de favorizare în determinarea noutăţii în
dependenţă de solicitant. De asemenea, în virtutea alternativei acordate, AGEPI va dispune
de posibilitatea tratării diferenţiate (inechitabile) a noutăţilor examinate. Pentru a evita astfel
de riscuri, recomandăm autorului instituirea unei reguli aplicabile pentru toate cazurile, nu
doar pentru majoritatea acestora. 

Recomandarea: Excluderea sintagmei „de regulă” din textul proiectului. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

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
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expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Decembrie 2016

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