
 

COMUNITATEA STATELOR INDEPENDENTE 

CONSILIUL ŞEFILOR DE GUVERNE 

 

 

DECIZIE 

19 mai 2011                                                                                                or.   Minsk     

                                                                                                       

privind Planul de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor în domeniul 
propriet ăţii intelectuale, în sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de 

dezvoltare economică a Comunităţii Statelor Independente până în anul 2020 
 

Consiliul Şefilor de Guverne al Comunităţii Statelor Independente 

hotărăşte: 

se aprobă Planul de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale, în sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de dezvoltare 
economică a Comunităţii Statelor Independente până în anul 2020 (se anexează) 

 
 
 
Pentru Republica Azerbaidjan                   Pentru Federaţia Rusă 
                                          
Pentru Republica Armenia                          Pentru Republica Tadjikistan                             
 
Pentru Republica Belarus                            Pentru Turkmenistan 
 
Pentru Republica Kazahstan                       Pentru Republica Uzbekistan      
 
Pentru Republica Kirghizstan                      Pentru Ucraina 
 
Pentru Republica Moldova 
(cu o clauză derogatorie) 



 
 
 

  
APROBAT 
 
prin Hotărârea Consiliului Şefilor de Guverne  
al CSI privind Planul de acţiuni pentru 
combaterea infracţiunilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale, în sprijinul etapelor  
de realizare a Strategiei de dezvoltare economică 
a Comunităţii Statelor Independente  
până în anul 2020 
din 19 mai 2011 

 
PLANUL DE AC ŢIUNI   

pentru combaterea infracţiunilor în domeniul propriet ăţii intelectuale, în sprijinul etapelor de realizare  
a Strategiei de dezvoltare economică a Comunităţii Statelor Independente până în anul 2020   

 
Denumirea acţiunii Executanţii Perioada  

de executare 

I. PROBLEME ORGANIZATORICO-JURIDICE 

Dezvoltarea bazei juridice internaţionale de colaborare:   

1.1. Elaborarea şi propunerea spre examinare Consiliului Şefilor de Guverne al CSI a 
proiectului de Acord privind Registrul vamal unic al obiectelor de proprietate intelectuală 
din statele membre ale CSI 

Statele membre ale CSI,  
Consiliul şefilor serviciilor vamale 

din statele membre ale CSI 

Până în anul 2016  

1.2. Recomandarea spre adoptare a unor acte legislative şi a altor acte normative privind:   

1.2.1. Înăsprirea răspunderii administrative şi penale pentru păstrarea şi transportarea 
exemplarelor de opere şi fonograme contrafăcute în scopul introducerii acestora în circuitul 
civil; 

Statele membre ale CSI Anii 2012–2015 

1.2.2. Agravarea răspunderii administrative şi penale pentru valorificarea şi distribuirea 
ilegală a obiectelor de proprietate intelectuală în mediul digital; 

Statele membre ale CSI Anii 2012–2015  
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Denumirea acţiunii Executanţii Perioada  

de executare 

1.2.3. Clasificarea confiscării exemplarelor de opere şi fonograme contrafăcute, precum şi a 
echipamentului, materiei prime şi a altor mijloace utilizate în scop de contrafacere în 
categoria formelor de răspundere administrativă; 

Statele membre ale CSI Anii 2012–2015 

1.2.4. Completarea listei autorităţilor de stat administrativ-jurisdicţionale cu autorităţi 
(persoane oficiale) abilitate cu dreptul de a întocmi procese-verbale cu privire la 
contravenţiile administrative ce ţin de încălcarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate 
intelectuală; 

Statele membre ale CSI Anii 2011–2012  

1.2.5. Extinderea împuternicirilor organelor vamale din statele membre ale CSI în domeniul 
apărării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, în special acordarea 
dreptului de a acţiona „ex officio”; 

Statele membre ale CSI Anii 2011–2015  

1.2.6. Reglementarea modului şi a condiţiilor de funcţionare a organizaţiilor de gestiune 
colectivă a drepturilor patrimoniale ale autorilor şi ale titularilor dreptului de autor şi ai 
drepturilor conexe, precum şi protecţia acestora 

Statele membre ale CSI Anii 2011–2012  

II. AC ŢIUNI ORGANIZATORICO-PRACTICE 

2.1. Asigurarea schimbului oportun de informaţie între autorităţile abilitate privind titularii 
dreptului de autor şi ai drepturilor conexe 

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 

Actualizarea datelor de contact ale persoanelor oficiale, ale autorităţilor abilitate şi ale 
organelor de ocrotire a ordinii de drept din statele membre ale CSI 

  

2.2. Elaborarea şi implementarea mijloacelor tehnologice de protecţie a obiectelor dreptului 
de autor şi ale drepturilor conexe, prevăzute pentru controlul volumului de difuzare a 
produselor purtătoare de drepturi de autor şi pentru identificarea denumirii obiectelor înseşi 

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Anii 2011–2012  

2.3. Instituirea în structura autorităţilor abilitate a subdiviziunilor învestite cu funcţii de 
control privind respectarea legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Anii 2011–2012  

2.4. Instituirea subdiviziunilor de expertiză independente, abilitate cu dreptul de a efectua 
expertize în dosarele civile, penale şi în dosarele privind contravenţiile administrative aflate 
pe rol pentru stabilirea faptelor de încălcare a drepturilor asupra obiectelor de proprietate 
industrială  

Statele membre ale CSI Anii 2011–2012  



4 
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de executare 
2.5. Efectuarea unor acţiuni comune de combatere a infracţiunilor ce ţin de utilizarea ilegală 
a obiectelor de proprietate intelectuală în mediul digital  

Autorităţile abilitate şi organele de 
ocrotire a ordinii de drept din 

statele membre ale CSI 

Permanent 

2.6. Desfăşurarea acţiunilor orientate spre susţinerea antreprenorilor de bună-credinţă, în 
scopul creării condiţiilor care ar încuraja concurenţa loială  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 

2.7. Adoptarea de comun acord a măsurilor de contracarare a însuşirii ilegale a mărcilor 
comerciale 

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI, Comisia mixtă de 
lucru a statelor părţi la Acordul de  

colaborare pentru combaterea 
încălcărilor drepturilor în domeniul 

proprietăţii intelectuale 

Anii 2011–2015  

2.8. Organizarea şi desfăşurarea măsurilor preventive, de investigare operativă şi a unor 
acţiuni speciale, inclusiv: 

pentru combaterea circulaţiei ilegale a preparatelor medicamentoase; 

pentru combaterea circulaţiei ilegale a operelor audiovizuale, fonogramelor şi programelor 
de calculator; 

pentru descoperirea, contracararea şi interzicerea punerii în circulaţie a produselor 
alimentare contrafăcute  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI, Comisia mixtă de 
lucru a statelor părţi la Acordul de 

colaborare pentru combaterea 
încălcărilor drepturilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale în comun 

cu Consiliul de miniştri ai 
afacerilor interne din statele 

membre ale CSI  

Anii 2011–2015 

2.9. Efectuarea schimbului de informaţie operativă privind sediul fabricanţilor de produse 
contrafăcute şi eventualele direcţii de deplasare a acestora 

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 

III. ASIGURAREA INFORMA ŢIONAL Ă 

3.1. Elaborarea materialelor metodice privind prevenirea, demascarea, contracararea, 
descoperirea şi investigarea infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale 

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 

3.2. Efectuarea schimbului de acte legislative şi alte acte normative, de materiale metodice 
şi altă informaţie privind lupta împotriva infracţiunilor din domeniul proprietăţii 
intelectuale 

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 

3.3. Realizarea schimbului de experienţă privind lupta împotriva infracţiunilor din 
domeniul proprietăţii intelectuale  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 
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3.4. Organizarea activităţilor de informare şi promovare privind contracararea fabricării şi 
difuzării produselor contrafăcute, asigurarea creşterii nivelului de informare a societăţii, în 
primul rând a minorilor, despre situaţiile periculoase în care ajung persoanele care folosesc 
produse alimentare şi medicamente contrafăcute  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 

3.5. Desfăşurarea conferinţelor ştiinţifico-practice privind perfecţionarea colaborării 
organelor de ocrotire a ordinii de drept şi a autorităţilor abilitate în sfera combaterii 
infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI, 

statele membre ale CSI 

Bienal 

3.6. Realizarea în comun a cercetărilor ştiinţifice pe următoarele teme:  

metodele de anchetare a infracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale (pentru 
angajaţii organelor de ocrotire a ordinii de drept); 

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 

particularităţile anchetei judiciare în dosarele din domeniul proprietăţii intelectuale (pentru 
judecători); 

  

particularităţile de adoptare de către organele vamale a măsurilor de apărare a drepturilor 
asupra obiectelor de proprietate intelectuală (pentru angajaţii organelor vamale); 

  

efectuarea expertizei produselor care conţin obiecte de proprietate intelectuală    

3.7. Înaintarea către Comitetul de Statistică al CSI şi Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei 
a propunerii de perfecţionare a informaţiei statistice privind lupta împotriva infracţiunilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale 

Comisia mixtă de lucru a statelor 
părţi la Acordul de colaborare 
pentru combaterea încălcărilor 

drepturilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale în comun cu Consiliul 
de miniştri ai afacerilor interne din 

statele membre ale CSI 

Anii 2011–2012  

IV. ASIGURAREA CU CADRE 

4.1. Realizarea colaborării în pregătirea cadrelor şi ridicarea calificării angajaţilor organelor 
de ocrotire a ordinii de drept, ai serviciilor vamale, a specialiştilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale, inclusiv prin consultaţii şi stagii în subdiviziunile specializate de combatere a 
contravenţiilor în domeniul proprietăţii intelectuale  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI 

Permanent 
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4.2. Efectuarea schimbului de materiale instructiv-metodice pentru pregătirea cadrelor şi 
ridicarea calificării angajaţilor organelor de ocrotire a ordinii de drept, ai serviciilor vamale 
şi a specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale СSI 

Permanent 

4.3. Examinarea chestiunii privind instituţiile de bază din statele membre ale CSI pentru 
instruirea, ridicarea calificării şi perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii 
intelectuale  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale СSI 

Anii 2011–2012  

V. ASIGURAREA FINANCIAR Ă  

Finanţarea acţiunilor comune din Planul de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale, în sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de 
dezvoltare economică a Comunităţii Statelor Independente până în anul 2020 este efectuată 
de către statele membre ale CSI interesate, prin acordul acestora, în limitele mijloacelor 
financiare prevăzute anual în bugetele naţionale pentru ministerele şi departamentele 
competente întru exercitarea funcţiilor lor  

Autorităţile abilitate din statele 
membre ale CSI,  

statele membre ale CSI  

Permanent 

                                                   



REZERVELE 
Republicii Moldova la Planul de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor 
în domeniul proprietăţii intelectuale, în sprijinul etapelor de realizare a 
Strategiei de dezvoltare economică a Comunităţii Statelor Independente 

până în anul 2020 
 
 
19 mai 2011                                                                                                or. Minsk 
 
 
 
 
 

1. Republica Moldova nu se consideră angajată prin stipulările din Planul de acţiuni 
privind armonizarea legislaţiei. 

2. Republica Moldova va lua decizii de participare la acţiunile incluse în Plan 
separat pentru fiecare caz concret. 

 
 

 
 
 
 

Valeriu LAZ ĂR 
Viceprim-ministru,  

ministru al economiei 
 


