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1.  Cadrul juridic 
 Cadrul normativ naţional asigură protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în egală măsură 

atât persoanelor fizice şi juridice autohtone, cât şi celor străine, care doresc să investească pe teritoriul 
său  şi, pentru domeniul dreptului de autor şi conexe include: 
� Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, (în continuare - 

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe);  
� Legea nr. 1459-XV din 14.11.2002 privind difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme;  
� Hotărîrea Guvernului nr.901 din 28.08.2001 cu privire la înregistrarea de stat a operelor 

ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe;  
� Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 12.07.2001 cu privire la tarifele minime ale remuneraţiei de 

autor. 
Titularii dreptului de autor şi conexe dispun de drepturi morale şi economice, iar violarea 

acestora atrage după sine răspunderea civilă, administrativă sau penală conform: 
� Codului Administrativ (art. 96); 
� Codului Penal (art. 185/1); 
� Codului Vamal (art. 301, 310, măsuri de protecţie la frontieră). 
 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) realizează un spectru larg de activităţi 

pentru promovarea si apărarea acestor categorii de drepturi, inclusiv: 
� perfecţionarea continuă a cadrului legal în vederea armonizării acestuia cu legislaţia 

internaţională şi cea europeană; 
� acordarea asistenţei juridice autorilor şi titularilor drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, 

adoptarea măsurilor pentru prevenirea încălcărilor şi restabilirea drepturilor încălcate; 
� contribuţia semnificativă la informarea şi şcolarizarea societăţii despre avantajele protecţiei 

şi necesitatea respectării proprietăţii intelectuale etc. 
Sub aspectul activităţii normativ-legislative, AGEPI a elaborat şi a transmis spre adoptare în 

Parlamentul Republicii Moldova proiectul Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în 
redacţie nouă1. Proiectul este armonizat cu prevederile legislaţiei internaţionale şi cu directivele 
Parlamentului European şi ale Consiliului în domeniul dreptului de autor. 

Sub aspectul respectării drepturilor de PI, din păcate, lucrurile nu merg aşa cum ne-am dori, 
Republica Moldova continuând sa figureze în lista ţărilor cu cei mai înalţi indici ai pirateriei. Printre 
principalele cauze se numără prezenţa insuficientă a titularilor de drepturi pe piaţa autohtonă, 
răspândirea rapidă a programelor nelicenţiate datorată nivelului înalt de dezvoltare a tehnologiilor 
informaţionale, preţurile înalte şi mijloacele de cumpărare reduse.  

Conform informaţiei publicate în 2010 într-un raport al Asociaţiei titularilor de drept asupra 
programelor software (Business Software Alliance - BSA) realizat în 110 ţări, Moldova s-a clasat pe 
locul patru alături de Bangladeş şi Yemen cu rezultatul de 90% din programele software utilizate 
ilegal. Georgia se situează în fruntea clasamentului de piraterie cu 94%. În clasament au intrat şi astfel 
de ţări ca SUA – 20%, Japonia şi Luxembourg – 21%. Reieşind din aceste date, numai în ţările UE 
producătorii au avut pierderi de circa 14 mlrd $. În SUA şi China pierderile au constituit 9 şi, 
respectiv, 6,7 mlrd $.Întru apărarea intereselor titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, 
combaterea producerii şi difuzării ilegale a exemplarelor de opere şi fonograme, în Republica 
Moldova se utilizează sistemul marcajelor de control. În conformitate cu art. 4(1) b)-d) al Legii 1459 
din  14.11.2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme (Legea 1459/2002), 

                                                 
1 De menţionat, că AGEPI a elaborat un şir de propuneri vizînd perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu şi aducerea 
ei în conformitate cu standardele şi practicile europene şi cerinţele OMPI şi OMC. Astfel, au fost elaborate şi ulterior 
adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova proiectele a 5 legi de specialitate în redacţie nouă, armonizate cu Aquis-
ul comunitar, privind protecţia obiectelor de proprietate industrială (invenţii, mărci, design indusirial etc.). 
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AGEPI ţine şi administrează Registrul de stat al titularilor marcajelor de control. În prezent în Registru 
sunt înregistraţi  223 titulari al marcajelor de control, inclusiv 35 (17%) – pentru difuzarea 
programelor de calculator pe compact discuri. De asemenea, AGEPI eliberează marcaje de control. În 
perioada anului 2010 AGEPI a eliberat: 

� 98 de adeverinţe privind eliberarea marcajelor de control şi 
� 388653 mii de marcaje de control. 
 

Legea 1459/2002 prevede de asemenea că AGEPI efectuează expertiza  specializată a 
exemplarelor de opere şi fonograme. Astfel, în 2010, în baza actelor de control întocmite de către 
Direcţiile MAI, au fost perfectate 61 de rapoarte de constatare tehnico–ştiinţifică (expertize), inclusiv 
42 - pe dosare administrative şi 19 - pe dosare penale.  

În total, în această perioadă au fost examinate 2414compact discuri (CD, DVD, MP3, USB flash 
drive) din care 189 hard discuri.  

În acelaşi timp, este necesar de menţionat, că în Legea nr 139 din 02 iulie 2010 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, funcţia de control a AGEPI este exclusă din cauza că o dată cu intrarea 
în vigoare a Codului Contravenţional (din 31.05.2009), conform art. 385 al acestuia, cu atribuţiile de 
constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare au fost împuterniciţi agenţii constatatori din cadrul 
autorităţilor publice care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională. 

Respectiv, în conformitate cu prevederile art. 400 din Codul Contravenţional, organele afacerilor 
interne sunt împuternicite să examineze contravenţiile ce ţin de încălcarea dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe. Urmare a adoptării Codului Contravenţional, a fost modificat şi art. 34, alin 2) al 
Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe: din 12 februarie 2010 AGEPI nu mai are 
competenţa de a întocmi procese-verbale privind comiterea contravenţiei administrative.  

Totodată, AGEPI, în calitate de instituţie specializată în domeniu, poate fi atrasă de către 
colaboratorii organelor afacerilor interne sau de alte autorităţi investite cu funcţii de control şi 
constatare a contravenţiilor (CCCEC) în scopul identificării cazurilor de încălcare a drepturilor de 
autor şi drepturilor conexe. 

În domeniul ocrotirii drepturilor de autor şi drepturilor conexe,  experţi AGEPI au participat în 
colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei (CCCEC), la controalele efectuate privind respectarea drepturilor de autor şi drepturilor 
conexe pe teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, pe parcursul anului 2010, la cererea Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), titularilor de drepturi etc., specialiştii 
Departamentului Drept de autor şi drepturi conexe din cadrul AGEPI au efectuat 27 de controale. 

Titularii de drepturi sunt din ce în ce mai îngrijoraţi de trendul crescător pe plan mondial al 
copierii digitale (medii optice şi Internet) ca şi de globalizarea pirateriei şi de aspectele de crimă 
organizată pe care le îmbracă adesea.  În aceste condiţii  căile  de abordat pentru a obţine rezultate pe 
linia combaterii pirateriei pe Internet a drepturilor de proprietate intelectuală sunt cooperarea, educaţia 
şi acţiunile  descurajante. 

                                
           Acţiunile civile 

Conform datelor furnizate de către Curtea de Apel Chişinău, pe parcusrul anului 2010 s- a 
examinat 234 cauze civile, care au avut drept obiect al acţiunii apărarea drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe. 

 Pe parcursul anului 2010 de către colaboratorii Departamentului drept de  autor şi drepturi 
conexe, din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI); s-a 
participat la următoarele dosare civile: 
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• Luca Nicolae, „Studio NL” S.R.L. vs Şuticov Vitalie, „Comersant League S.R.L., 
Agenţia de Publicitate “Studio-Sport” şi AGEPI 
3 şedinţe de judecată; 

• Asociaţia Naţională Copyright vs Asociaţia Drepturi de Autor şi Drepturi Conexe 
(AsDAC), Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI) 4 
şedinţe de judecată;  

• Mischevca Vladimir vs Vasile Stati, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(în continuare AGEPI) 2 şedinţe de judecată; 

• Ţurcanu Mihail vs Gutu I., Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; 2 şedinţe 
de judecată; 

• Asociaţia Naţională Copyright, Asociaţia Drepturi de Autor şi Drepturi   Conexe 
(AsDAC) vs AGEPI privind examinarea cererii de revizuire depusă de As.DAC la CSJ 
anularea parţială a Deciziei AGEPI din 06.11.2009, 2 şedinţe de judecată. 

În cadrul a 5 dosare civile s-a participat la 13 şedinţe;  
 

 Acţiuni penale  
 Acordul TRIPS cere statelor membre să prevadă în legislaţia naţională sancţiuni penale pentru 

încălcarea drepturilor de PI. Astfel, Articolul 62 din TRIPs spune că „Membrii vor prevedea proceduri 
penale si sancţiuni aplicabile cel puţin pentru actele deliberate de contrafacere a mărcilor de fabrica 
sau de comerţ sau de piraterie care aduc atingere unui drept de autor, comise la scară comercială. 
Sancţiunile vor include închisoare si/sau amenzi suficiente pentru a fi descurajatoare şi vor fi la un 
nivel comparativ cu cele aplicate unor delicte grave similare. In cazurile adecvate, sancţiunile posibile 
vor include şi sechestrarea, confiscarea si distrugerea mărfurilor in cauză, precum şi a tuturor 
materialelor şi instrumentelor care au servit direct la comiterea delictului.  

Din datele deţinute, care ne-au fost prezentate de Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada 
anului iunie 2010 - iunie 2011 de către colaboratorii M.A.I. au fost efectuate verificări şi documentări 
a 33 cazuri de încălcare flagrantă a legislaţiei cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe asupra 
programelor pentru calculator,operelor audio-video, fiind instrumentate 18 cazuri penale conform 
art.185/1 Cod Penal „Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, fiind stabilit prejudicial 
cauzat titularilor de drepturi în mărime de aproximativ 4830870, iar în 15 cazuri au fost aplicate 
sancţiuni administrative. 

De asemenea pe parcursul investigaţiilor au fost depistate şi ridicate 1451  compact discuri 
(CD,DVD) produse piratate şi 51 discuri rigide ce conţineau programe pentru calculator şi opera 
audio-video nelicenţiate. 

În urma chestionarii reprezentantului Uniunii Producătorilor de Fonograme şi Videograme ce 
întruneşte 12 titulari ai drepturilor de autor şi drepturilor conexe, s-a constatat că s-a participat la 6 
cauze penale în instanţa de judecată intentate în baza art. 1851 Cod Penal, dintre care 1 cauză penală a 
fost încetată în baza tranzacţiei de împacare. 

Republica Moldova, conformându-se Acordului TRIPS, a  introdus în legislaţia sa sancţiuni 
penale pentru încălcarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe. 

Deşi, evoluţiile legislative pentru asigurarea respectării drepturilor de PI par a fi mai mult decât 
suficiente, de multe ori prezintă dificultăţi aplicarea eficientă a sancţiunilor pentru încălcarea unui 
drept de PI, această contravenţie fiind considerată ca fiind de o prioritate mai scăzută în comparaţie cu 
alte acte criminale. Pe de altă parte este deseori problematic de a descoperi adevărata amploare a 
activităţii de contrafacere. Pe de altă parte, frecvent activitatea  de contrafacere sau piraterie este doar 
una din activităţile criminale desfăşurate de contravenient, astfel aceasta este privită ca o contravenţie 
de gravitate redusă şi nu este considerată ca element de probă pentru înăsprirea pedepsei.  


