AGEPI in curs de elaborare a Regulamentelor in domeniul dreptului de autor si drept
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La data de 01.01.2011 a intrat in vigoare Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor si
drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial nr. 191-193 din 01.10.2010. Conform prevederilor
noii Legi, urmeaza sa fie elaborate si aprobate de catre Guvern Regulamentul privind inregistrarea
obiectelor protejate de dreptul de autor si drepturile conexe, Regulamentul privind Comisia de
Mediere si Regulamentul privind gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor si conexe,
precum si sa fie revazute tarifele remuneratiei autorilor si titularilor de drepturi, in prezent fiind
aplicabile tarifele minime aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 641 din 12.07.2001.
In acest context, la data de 12.01.2011 la AGEPI a fost organizata o sedinta de lucru cu participarea
reprezentantilor organizatiilor de gestiune colectiva – Asociatia „Drepturi de Autor si Conexe”
(AsDAC), Asociatia Nationala „Copyright” (ANCO) si Uniunea Producatorilor de Fonograme si
Videograme din Republica Moldova (UPFVM).
Partile au sustinut propunerile de a initia elaborarea Regulamentului privind gestiunea colectiva si de
stabilire a tarifelor remuneratiei pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor si drepturilor
conexe. Discutiile s-au axat pe modul de stabilire a tarifelor in dependenta de formele de valorificare
si criteriile de delimitare. Discutiile la aceasta tema au continuat si la sedinta din 24.01.2011, in
cadrul careia s-a stabilit ca reprezentantii organizatiilor de gestiune colectiva sa vina cu propuneri
concrete in privinta modului de determinare a tarifelor pentru fiecare tip de valorificare a obiectelor
dreptului de autor si ale drepturilor conexe.
In acelasi timp, AGEPI considera oportun ca in cadrul sedintelor de lucru sa fie invitati reprezentanti
ai autorilor/titularilor de drepturi, ai utilizatorilor, precum si alte persoane interesate de aceste
subiecte. Astfel, orice propunere, sugestie, recomandare pentru elaborarea Regulamentelor susmentionate pot fi transmise pe adresa: str. Andrei Doga 24/1, mun. Chisinau, MD-2024, tel: (37322)
400-555, fax: (37322) 440-119
Lista organizatiilor implicate in activitati ce tin de domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe
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