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Asociaţia "Drepturi de Autor şi 
Conexe" (AsDAC), 
str.Zelinski 24 A 
muo. Chişinău, MD-2038 

"Copyright" (ANCO) 
str. Moara Roşie 19, ap.6 
muo. Chişinău, MD-2005 

AO "Asociaţia Naţională pentru 
Protecţia Creaţiei Intelectuale" 
str. Aba Gohberg 2, of.88 
mun. Chişinău, MD-2019 

AO "ReproMold" 
str.zelinski 24 A, 
muo. Chişinău, MD-2038 

AO "Oficiul Republican al 
Dreptului de Autor" (ORDA) 
str. Banulescu Bodoni 45, etaj 3 
bir.312, 310, 
muo. Chişinău, MD-2012 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova Vă expediază 
Decizia din 20.09.2013 a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe. 

Ex. Rotaru S., 
Te\. 400-555 

Anexă: J. file. 

l.~ Lilia BOLOCAN, 
Director General 



Decizie nr. 3/1566 
a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de 

autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

din 20 septembrie 2013 mun. Chişinău 

Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de 
autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, convocată în temeiul 
Ordinului Directorului General nr.l07 din 11.06.2012, în următoarea componenţă: 

Lilia Bolocan, Director General, preşedintele Comisiei; 
Ion Ţîganaş, Vicedirector General; 
Andrei Moisei, Director Departament Juridic; 
Iurie Badâr, Şef Direcţie Economie şi Finanţe; 
Giga Belei, şef Secţie control şi respectarea legislaţiei. 

Reieşind din atribuţiile legale ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea intelectuală 

(AGEPI) de avizare, monitorizare şi supraveghere a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă 
a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe, în baza art.4 alin.(I) lit.h) din Legea nr.139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Legea nr.139/20 I O); 

Ţinînd cont de necesitatea organizaţiilor de gestiune colectivă de a fi avizate de AGEPI 
pentru a-şi realiza atribuţiile sale legale şi statutare, conform art.48 alin.(5) lit.b) din Legea 
nr.139/2010; 

Examinînd cererile exprese ale titularilor de drepturi, atît în formă scrisă, cît şi cele făcute 
publice în cadrul şedinţelor organizate de AGEPI, ca drepturile să le fie gestionate de organizaţia 
de gestiune colectivă căreia i le-au încredinţat în gestiune; 

Analizînd adresarea deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova nr.208 din 04.07.2013 
cu privire la examinarea suplimentară a Deciziei nr. 2/2146 din 05.12.2012 prin acordarea 
drepturilor egale tuturor organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, în vederea 
evitării discriminării persoanelor juridice din categoria respectivă şi evitarea încălcării dreptului 
cetăţenilor la libera asociere; 

Avînd în vedere contestarea Deciziei nr.1I57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociaţiei 

Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (Monitorul Oficial nr.16-18 din 20.01.2012); 
Avînd în vedere contestarea procedurii de avizare şi a Deciziei nr.2/2146 din 05.12.2012 

privind avizarea Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe" şi a Oficiului Republican al Dreptului 
de Autor (Monitorul Oficial nr.252-253 din 11.12.2012); 

Luînd în consideraţie Decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 12.09.2012 la 
cererea Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe" şi Asociaţiei Naţionale "Copyright" referitor la 
contestarea Deciziei AGEPI nr.1I57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru 
Protecţia Creaţiei Intelectuale; 

în conformitate cu art.48 alin.(5)-(9) al Legii nr. 139/201 O, a decis următoarele : 

1. SI'l !ivizeazîi Asocinlin "Drepturi de Autor ş i Conex"," (AsCAt), Asociaţi a NnţiofinH't 
"Copyright" (ANCO), Asociaţia "ReproMold" (ReproMold) şi Oficiul Republican al Dreptului 
de Autor (ORDA): 
1.1. să gestioneze toate drepturile care le-au fost încredinţate în gestiune, prin contractele 

încheiate cu titularii de drepturi, şi cele care cad sub incidenţa licenţei obligatorii, de 
sine stătător sau în comun, în bază de acord. 

1.2. să gestioneze doar drepturile titularilor de drepturi pe care-i reprezintă în baza 
contractelor încheiate cu aceştia şi cele care cad sub incidenţa licenţei obligatorii, de 
sine stătător sau în comun, în bază de acord. 



2. Se avizează confonn listei organizaţiile de gestiune colectivă să gestioneze în mod consecutiv 
drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu 
sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu 
le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod, după principiul rotaţiei, începînd cu anul 
2013: 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale; 
Oficiul Republican al Dreptului de Autor; 
Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe"; 
Asociaţia Naţională "Copyright". 

3. Perioada de gestiune a drepturilor indicate la pct.2 va fi de un an pentru fiecare organizaţie de 
gestiune colectivă. În cazul în care una dintre organizaţiile de gestiune colectivă nu dispune de 
capacitate pentru gestiunea drepturilor indicate la pct.2, drepturile respective vor fi gestionate 
de către unnătoarea organizaţie din listă. Gestiunea va fi realizată în modul în care la epuizarea 
listei, gestiunea drepturilor va reveni din nou primei organizaţii menţionate în această listă. 

4. Se abrogă Decizia AGEPI nr.2/2146 din 05.12.2012 privind avizarea Asociaţiei "Drepturi de 
Autor şi Conexe" şi a Oficiului Republican al Dreptului de Autor, publicată în Monitorul 
Oficial nr.252-253 din 11.12.2012; 

5. Se eliberează avize, confonn prezentei decizii, în tennen de 10 zile după intrarea în vigoare a 
acesteia, unnătoarelor organizaţii de gestiune colectivă: 
5.1. Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale; 
5.2. Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe"; 
5.3. Oficiului Republican al Dreptului de Autor; 
5.4. Asociaţiei Naţionale "Copyright"; 
5.5. Asociaţiei "ReproMold". 

6. Sumele acumulate de organizaţiile de gestiune colectivă pentru perioada 01.08.12 -10.12.12 
vor fi distribuite titularilor de drepturi prin intennediul organizaţiilor indicate la pct.5 în baza 
rapoartelor prezentate de către utilizatori în dependenţă de repertoriul gestionat de către 

organizaţiile menţionate. 

7. Se obligă organizaţiile de gestiune colectivă să prezinte trimestrial Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală infonnaţia privind distribuirea sumelor colectate; 

8. Se obligă toate organizaţiile de gestiune colectivă avizate, în tennen de 15 zile din momentul 
intrării în vigoare a prezentei decizii, să facă publice pe paginile sale web şi pe pagina 
www.agepi.gov.md. listele titularilor de drepturi reprezentaţi şi indicarea drepturilor gestionate 
de acestea, cu actualizarea ulterioară a acestora lunar. 

9. Prezenta Decizie intră în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi poate fi atacată în instanţa judecătorească. 

(numele) (pro/contra) 
Preşedinte: Lilia Bolocan 

~2D Membri: Ion Ţîgana~ 
Andrei Moisei ~ 
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