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Acte ale Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectualt  

1643 DECIZIE 
cu privire Ia suspendarea Deciziei nr. 11/107 
din 25.01.2016 cu privire Ia abrogarea Deciziei nr. 1/57 
din 12.01.2012 si a pct. 5.1 din Decizia nr. 3/1566 
din 20.09.2013 referitoare Ia Asociatia National6 
pentru Protectia Creatiei Intelectuale (ANPCI) 

iliul 

Comisia de avizare a organizafilor de gestiune colectiva 
a drepturilor patrimoniale de autor si/sau conexe a Agentiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI), create $i 
convocata in temeiul Ordinului Directorului General nr. 234-1 
din 29.12.2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 

actionind in temeiul art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 139 
din 02.07.2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe, 
art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu 
privire la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuaia; 

dat fiind faptul Ca AGEPI efectueaza o data pe an 
controlul general al activitatii organizatiei de gestiune 
colectiva, aceasta fiind obligata sa !Julia la dispozitia AGEPI 
orice documente si informatii solicitate Si sa prezinte copii 
de pe acestea, dna sint solicitate; 

avind in vedere necesitatea efectuarii controlului general  

anual al activitatii ANPCI pentru perioada 01.01.2015-
31.12.2015, in temeiul Instructiunii privind controlul 
activitatii organizafilor de gestiune colectiva a drepturilor 
patrimoniale de autor si/sau conexe, aprobate prin Ordinul 
Directorului General nr. 169 din 22.08.2016, 

DECIDE: 
1. Se suspencla Decizia AGEPI nr. 11/107 din 25.01.2016 

cu privire la abrogarea Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 si 
a pct. 5.1 din Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitoare 
la Asociatia Nationale pentru Protectia Creatiei Intelectuale 
(ANPCI), pe perioada efectuarii controlului general anual al 
activitatii organizatiei, desfasurat in perioada 27.09.2016-
08.11.2016; 

2. Prezenta Decizie se publica in Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova si pe pagina web a AGEPI. 

rtru 
xei. 
i in 

PRESEDINTELE COMISIEI AGENTIEI 
DE STAT PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALA Andrei POPA 

Nr. 13/1931. Chisinau, 30 septembrie 2016. 
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