
Proiect 
Modificări și completări la Instrucțiunea privind 

controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor  și/sau conexe 

 
Instrucțiunea privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 169  
din 22.08.2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1) punctul 3 va avea următorul cuprins: 
”3. În scopul efectuării controlului anual sau special al activității OGC, prin Ordin al 

Directorului General al AGEPI: 
a) se creează Comisia de control (în continuare - Comisie), constituită din specialiști din 

cadrul AGEPI; 
b) se aprobă obiectivele controlului și perioada desfășurării controlului, pentru fiecare OGC în 

parte.”; 
 
2) la punctul 11, cuvintele ”va fi însoțită de un act de predare-primire, semnat de către 

persoana responsabilă din cadrul OGC” se substituie cu cuvintele ”va fi consemnată într-un proces-
verbal”; 

 
3) punctul 13 va avea următorul cuprins: 
”13. Comisia nu va lua în considerare actele pe care le-a solicitat OGC în cadrul efectuării 

controlului, iar aceasta nu le-a prezentat pe parcursul desfășurării controlului, dar le-a transmis în 
adresa AGEPI după expirarea perioadei de control.”  

 
4) la punctul 15, litera c) se abrogă; 
 
5) punctele 19-22 se abrogă; 
 
6) punctul 23 va avea următorul cuprins: 
”23. Etapa efectuării controlului propriu-zis se realizează la sediul OGC de către 

reprezentanții Comisiei.”; 
 
7) punctele 28-30 vor avea următorul cuprins: 
”28. Actul de control este redactat în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea 

controlului, într-un limbaj simplu, fără contradicţii, fără a se preciza aspecte care nu rezultă dintr-un 
document ridicat de la OGC și se semnează din partea AGEPI de către toţi membrii Comisiei 
desemnate, în două exemplare în original, cîte unul pentru fiecare parte. AGEPI, prin orice mijloace, 
inclusiv electronice, invită reprezentantul OGC pentru a ridica actul de control. În acest sens, 
reprezentantul OGC semnează exemplarul actului care rămâne la AGEPI, indicând data, ora, 
numele/prenumele său, cu prezentarea împuternicirilor, după caz. 



29. În actul de control este indicat termenul în care OGC poate să comunice AGEPI 
observațiile asupra celor menționate în act.  

30. În cazul în care președintele, directorul și/sau administratorul general al OGC sau persoana 
împuternicită în acest sens, nu se prezintă la sediul AGEPI pentru a ridica actul de control sau refuză 
să semneze actul de control, exemplarul actului ce revine OGC se expediază acesteia prin poștă, cu 
confirmare de primire.”; 

 
8) punctul 31 se abrogă. 

 
 

 
 


