Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂRE
nr.__________din _____________
privind Lista echipamentelor și suporturilor materiale pentru care se datorează
remunerația compensatorie pentru copia privată,
precum și cuantumul acestei remunerații
În conformitate cu prevederile art.26 din Legea nr. 139 din 02.07.2010
privind dreptul de autor și drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 191-193/630 din 01.10.2010), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Lista echipamentelor şi suporturilor materiale pentru care se datorează
remunerația compensatorie pentru copia privată, precum și cuantumul acestei remunerații
(se anexează).
2. Remunerația compensatorie este datorată și se achită de către producătorii și
importatorii echipamentelor și suporturilor materiale organizației de gestiune colectivă a
drepturilor patrimoniale care este investită de AGEPI cu aceste împuterniciri, până la
punerea echipamentelor sau suporturilor în circulație.
3. Remunerația compensatorie se achită pentru echipamentele concepute pentru
realizarea de copii, precum și pentru suporturile materiale pe care se pot realiza
înregistrări sonore și audiovizuale, pentru situația prevăzută la art. 26 din Legea nr.
139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
4. Dreptul la remunerația compensatorie nu poate face obiectul unei renunțări din
partea beneficiarilor (autori, interpreți, producători de opere audiovizuale, videograme,
fonograme și alți titulari de drepturi ale căror opere pot fi reproduse în modul specificat la
art. 26 din Legea nr. 139/2010).
5. Remunerațiile sunt procentuale și se calculează:
- la valoarea în lei în vamă a echipamentelor și suporturilor materiale importate,
conform declarației vamale și facturii externe de import (invoice);
- la valoarea totală a facturilor lunare fără T.V.A., emise de producători, pentru
echipamentele și suporturile materiale produse în Republica Moldova.
6. Remunerația compensatorie pentru copia privată se plătește lunar, până în ultima
zi lucrătoare a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată.
7. Remuneraţia compensatorie pentru copia privată acumulată de către organizaţia
de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale care este învestită de către AGEPI cu
aceste împuterniciri se repartizează beneficiarilor, în modul următor:
- referitor la reproducerea operelor audiovizuale sau a videogramelor: autorilor –
40%, interpreţilor – 30%, producătorilor acestora – 30%;
- referitor la reproducerea fonogramelor: autorilor – 50%, interpreţilor – 25%,
producătorilor de fonograme – 25%.
8. Organizaţia de gestiune colectivă, după deducerea cheltuielilor efective aferente
gestionării drepturilor, va transmite cotele corespunzătoare de remuneraţie, prevăzute la
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alin.(7), datorate titularilor categoriilor de drepturi pe care nu îi reprezintă, către
organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale sau către alte organizaţii
care îi reprezintă pe titularii de drepturi în cauză.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA
Contrasemnată:

Ministrul justiţiei
Anexă
la Hotărârea Guvernului
nr. __ din ___________
Lista echipamentelor şi suporturilor materiale
care pot fi utilizate pentru efectuarea reproducerilor unei opere publicate legal
Echipamente
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Televizoare şi magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de
stocare încorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3
playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă următoarele
formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11,
v4.x, V.5x, V.6x), XVID/VCD, SVCD, DVD, ACC, WMA,
WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD şi orice versiune a acestora
dezvoltată ulterior
Blu ray recorder

HD DVD recorder
Audio recorder
Minidisk recorder
Video recorder
CD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător
DVD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător
MP3 recorder
CD writer
DVD writer
CD writer încorporat în computer
DVD writer încorporat în computer
Hard disk extern, inclusiv cel cu intrare şi/sau ieşire audiovideo,
indiferent de denumirea purtată
15. Hard disk încorporat în computer
16. Stick-uri de memorie
17. Telefoane cu funcţii de reproducere a înregistrărilor sonore sau
audiovizuale MP3, MP4, AAC, WMA, WAV, Real etc. (de
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Cuantumul
remunerației
(procente, %)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

exemplu: Iphone etc.) cu capacitate de stocare mai mare de 64 Mb
Suporturi materiale
Carduri de memorie:
pentru telefoane
altele decât cele pentru telefoane
Disc Blu ray
HD DVD Disc
Casete audio
Minidisk
Casete video tip VHS, Super VHS (cu excepţia casetelor pentru
camerele video portabile de genul: Video 8, Digital 8, HI8, DVM,
VHS-C, Super VHS-C), D-VHS, casete video HD
Orice tip de DVD sau CD blank, inclusiv de CD data
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