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Acte ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor 
al Republicii Moldova si ale Ministerului Mediului 

al Republicii Moldova 

1996 O R DIN 
cu privire la abrogarea Ordinului nr. 86/56 din 18 aprilie 
2016 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul 
de utilizare a gropilor de Împrumut 

În corespundere cu prevederile art. 13 alin. (2) din aRDON: 
Legea nr. 317 -XV din 18 iulie 2003 privind actele normative 1. Se abrogă Ordinul nr.86/56 din 18 aprilie 2016 pentru 
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de utilizare a 
centrale şi locale şi ale Hotărîrii Guvernului nr.11 04 din 28 gropi lor de împrumut. 
noiembrie 1997 cu privire la modul de efectuare a exper- 2. Ministerul Mediului va asigura publicarea prezentului 
tizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
departamentale, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 
ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR lurie CHIRINCIUC 

MINISTRUL MEDIULUI Valeriu MUNTEANU 

Nr. 227/137. Chişinău, 9 noiembrie 2016. 

Acte ale Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

1997 D E C I Z I E 
cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/1566 
din 20.09.2013 În partea ce ţine de avizarea Asociaţiei 
"Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC) 

Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată şi 
convocată în temeiul Ordinului directorului general al AGEPI 
nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

acţionînd în temeiul art. 48-51 şi art. 4 alin. (1) lit. h) 
din Legea nr. 139 din 02 .07.2010 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe, art. 7 alin . (2) lit. s) din Legea nr. 114 
din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Propri
etatea Intelectuală; 

avînd în vedere concluziile Comisiei de control al 
activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul AGEPI 
expuse în Actul de control nr. 10/2 din 17.11.2016 privind 
controlul general anual al activităţii AsDAC în perioada 
01 .01.2014-31.12.2015; 

dat fiind faptul că pe perioada efectuării controlului 
AsDAC nu a respectat obligaţiile sale legale de a prezenta 
AGEPI documentele indispensabile pentru a verifica cores-
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PREŞEDINTELE COMISIEI AGENŢIEI 
DE STAT PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ 

Nr. 14/3240. Chişinău, 22 noiembrie 2016. 

punderea activităţii organizaţiei cu prevederile legale; 
reieşind din considerentul că AsDAC nu are capacitate 

de a gestiona, pe principii colective, drepturile patrimoniale 
încredinţate în gestiune, inclusiv din lipsă de personal şi 

mijloace tehnice adecvate pentru buna desfăşurare a 
activităţii, 

DECIDE: 
1. Se abrogă Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 

privind avizarea organizaţiilor de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe (publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220 din 
04.10.2013), în partea ce ţine de avizarea AsDAC. 

2. Se retrage avizul nr. 2-3/1566 din 18.10.2013 eliberat 
AsDAC conform pct. 5.2 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 
20.09.2013. 

3. Se obligă AsDAC să restituie avizul nr. 2-3/1566 din 
18.10.2013, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul 
intrării în vigoare a prezentei decizii. 

4 . Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publi
cării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Andrei POPA . 


