
Dosarul nr.3ro-255/03 
Republica Moldova 

Curtea Supremă de Justiţie 
D E C I Z I E 

22 octombrie 2003 
 

mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ în componenţă: 
Preşedintelui de şedinţă – Vera Macinskaia 
judecători – Vasile Tataru şi Svetlana Novac 
 
judecând în şedinţa publică recursul declarat de SRL Întreprindere 

„Avtoradio” şi Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale în cauza 
civilă la acţiunea reclamantei Svetlana Titica către Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale şi alţii despre contestarea actului administrativ împotriva 
hotărârii Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
din 13 mai 2003 prin care s-a hotărât: a admite acţiunea cu anularea Hotărârii 
Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale din 
17.01.2003 şi anularea înregistrării mărcii verbale „Avtoradio” nr.8429 din 
5.02.2001 după S.Titica, MD. 

Audiind raportul judecătorului, explicaţiile reprezentanţilor părţilor, Colegiul 
 

C O N S T A T Ă: 
La 05 februarie 2001 Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 

înregistrat sub nr. 8429 marca verbală „Autoradio” pe numele lui Ludmila Migai. 
Ulterior, la 19 martie 2002 tot această marcă a fost cesionată prin contract lui 
Svetlana Titică cu înregistrarea contractului de cesiune de către Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale sub nr.386 (f.d. 19). 

La 15 august 2002 SRL Întreprinderea „Avtoradio” din Moscova a depus 
contestaţie împotriva înregistrării acestei mărci pe numele lui S. Titica (f.d. 20). 

La 17 ianuarie 2003 Comisia de Apel a AGEPI prin hotărârea sa a admis 
contestaţia şi a anulat înregistrarea mărcii „Avtoradio” nr.8429 din 05 februarie 
2001 după S. Titică, MD (f.d. 36-37, 21-23). 

La 11 martie 2003 Svetlana Titica a depus contestaţie în anulare către AGEPI 
în instanţa de contencios administrativ solicitând anularea Hotărârii Comisiei de 
Apel a AGEPI din 17.01.2003 (f.d. 4-6). 

La 19.03.2003 AGEPI a RM s-a adresat cu cerere în instanţă solicitând să fie 
antrenată în procedura examinării litigiului apărut cu intervent cu drept de a 
formula pretenţii proprii referitor la obiectul litigiului (f.d. 27). Prin încheierea 
procesului – verbal din 19.03.2003 demersul a fost satisfăcut (f.d. 29 verso). 

La 08 aprilie 2003 Societatea „TEMMA” s-a adresat instanţei cu demers de a 
interveni în procesul examinării cauzei ca coparticipant facultativ din partea 
AGEPI (f.d.32). Demersul a fost admis cu antrenarea în procedură şi pe Societatea 
Obştească „TEMMA” – (f.d.78). 

Prin hotărârea Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel 
din 13 mai 2003 acţiunea reclamantei S.Titica, MD a fost admisă cu anularea 



Hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale din 17 ianuarie 2003 privind satisfacerea revindicării SRL 
Întreprinderea „Avtoradio” nr.8429 din 5.02.2001 după Svetlana Titica, MD (f.d. 
113-116). 

În recursul SRL Întreprinderea „Avtoradio” Moscova semnat de 
reprezentantul legal (prin procură) şi recursul de alăturare la recurs de către AGEPI 
din Moldova se solicită casarea hotărârii instanţei judecătoreşti din 13 mai 2003 cu 
menţinerea în vigoare şi recunoscută ca fiind legitimă Hotărârea AGEPI de anulare 
a înregistrării nr.8429 a mărcii „Avtoradio” pe numele persoanei fizice Titica 
Svetlana (f.d. 118-129,125). 

Recursul urmează a fi admis cu anularea hotărârii instanţei de fond din 13 mai 
2003 şi adoptarea unei noi hotărâri prin care acţiunea reclamantei S.Titica se 
respinge din lipsă de temei din următoarele motive. 

În conformitate cu art.239 CPC Hotărârea judecătorească trebuie să fie legală 
şi întemeiată numai cu circumstanţele contestate nemijlocit de instanţă pe probele 
cercetate în şedinţa de judecată. 

Instanţa a interpretat eronat Legea şi concluziile primei instanţe, expuse în 
hotărâre sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. 

Este stabilit faptul că Întreprinderea „Avtoradio” din Federaţia Rusă încă la 
5.04.1992 a fost înregistrată ca persoană juridică cu activitatea în domeniul 
radiodifuziunii. Pe parcursul a 10 ani de activitate această Întreprindere şi postul ei 
de radio au devenit notoriu cunoscute din CSI, inclusiv RM datorită recepţionării 
emisiunilor sale. 

Denumirea „Avtoradio” este un nume comercial (firmă) şi trebuie să fie 
protejată în Republica Moldova în conformitate cu art.8 a) al Convenţiei de la Paris 
privind Protecţia Proprietăţii Industriale, care prevede că numele comercial va fi 
protejat în toate ţările lumii, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o 
marcă de fabrică sau de comerţ. 

Convenţia de la Paris a fost semnată şi ratificată prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 1328-XII din 11 martie 1993 fără careva rezerve şi limitări (f.d.60). 

Hotărârea instanţei judecătoreşti care contravine Constituţiei Republicii 
Moldova, tratatele la care este parte RM, care se obligă să respecte Cartea 
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele nu poate fi considerată Hotărâre legală şi 
temeinică. 

Colegiul consideră că Comisia de Apel a Agenţiei de stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale prin Hotărârea sa din 17 ianuarie 2003 a fost în drept să 
anuleze înregistrarea mărcii verbale „Авторадио” nr. 8429 din 05.02.2001 după 
S.Titica, MD. 

Din aceste motive recursurile înaintate urmează a fi admise cu pronunţarea 
unei noi hotărâri fără a restitui pricina spre rejudecare fiindcă decade necesitatea 
verificării suplimentare a dovezilor prezentate de părţi, iar circumstanţele pricinii 
au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost aplicate 
eronat. 

În baza art.417, 418(1) c)CPC, Colegiul, - 
 



D E C I D E: 
Admite recursurile înaintate de reprezentantul “Predpriatie “Avtoradio” 

(Federaţia Rusă) şi Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a RM 
cu anularea Hotărârii Colegiului civil al Curţii de Apel din 13 mai 2003 şi 
pronunţarea unei noi hotărâri prin care acţiunea reclamantei S. Titica către Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a RM despre anularea Hotărârii 
Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a RM 
din 17 ianuarie 2003 se respinge din lipsă de temei. 

 


