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Către: Comisia de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind controlul general anual al
activităţii Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Naţională "Copyright"
pentru perioada 01.01.2012-31.12.2015
Sediul: str. Andrei Doga nr.24 bloc 1
Mun.Chişinău, Republica Moldova, MD 2024
De la: Asociaţia Obştească
Asociaţia Naţională "Copyright"
Director Oleg Gutium
Observaţii asupra proiectului actului de control

1 .Referitor la neconformitatea indicată în proiectul Actului de Control, la pagina nr.6 se indică
că „conform menţiunii din Procesul-verbal nr. î/l al Consiliului din 14.03.2014, AN "Copyright"
deţine dreptul de colectare a remuneraţiei, inclusiv pentru titularii de drepturi care cad sub incidenţa
licenţei extinse pentru anul 2015".

Atragem atenţie asupra faptului că această neconformitate este

rezultatul unei erori mecanice a secretarului şedinţei Consiliului AN "Copyright", care n-a fost
depistată de către semnatarii Procesulu-Verbal (Preşedinte, membri Consiliului), în acest sens anexăm
la prezenta Observaţie Procesul-Verbal nr.1/1 al Consiliului AN "Copyright"

din 14.03.2015, cu

corectările necesare asupra cărora Comisia de Control a indicat în Actul de Control..
2. în proiectul Actului de Control la pagina nr.7 în calitate de neconformităţi sînt indicate
"încălcarea obligaţiei revizorului de a întocmi anual darea de seama\ Atragem atenţia asupra
faptului că nici Preşedintele şi nici Consiliul AN "Copyright"

nu au obiectat asupra cărorva

neconformităţi atît timp cît în acea perioadă AN "Copyright" n-a eliberat licenţe, iar după cum se vede
din darea seamă prezentată în anul 2016 se constată că de îndată ce pentru acea perioadă au fost fëcute
careva acţiuni în anul 2016 cu efect pentru perioada precedentă, această a fost reflectată în darea de
seamă pentru anii precedenţi cu reflectarea obiectivă a situaţiei. în acest sens considerăm neîntemeiate
formulările respective de la pagina nr.7 a tuturor neconformi taţi lor reflectate în proiectul Actului de
Control cu referite la Cenzor/Revizor şi solicităm excluderea acestora din motive absolut întemeiate.
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3. Din eroare la pagina nr.10 a proiectului Actului de Control este menţionat că AN
"Copyright" ar fi confundat sumele contractate şi sumele încasate de facto. In rapoartele AN
"Copyright" este indicat expres care este suma pentru care s-a eliberat licenţe prin intermediul CLAD
şi suma de facto încasată, precum şi suma care ulterior urmează să fie încasată, care evident
corespunde sumei licenţelor eliberate. în această ordine de idei solicităm în mod respectuos formularea
corectă a constatărilor expuse şi eliminarea acestora în calitate de neconformităţi.
4. La pagina nr.ll a proiectului Actului de Control al Comisiei de Control este indicată ca
neconformitate „AN "Copyright", nu a efectuat plata remuneraţiei acumulate de la utilizatori în
anul 2013y deşi a încasat remuneraţie de autor în perioada data1', această constatare este eronată, din
motiv că în anul 2013, AN "Copyright" abia la data de 04.10.2013 a fost avizată, iar conform
constatărilor din actul de control AN "Copyright", în anul 2013 AN "Copyright" n-a eliberat nici o
licenţă utilizatorilor, această remuneraţie este încasată forţat de la AsDAC în temeiul Hotărîrii Instanţei
de Judecată pentru perioada anilor precedenţi anului 2013, asupra căreia AN "Copyright" este în drept
să reţină 50 % în calitate de comision. In acest context solicităm în mod respectuos excluderea din
proiectul Actului de Control a sintagmei enunţate mai sus, din motiv că aceasta este contrară situaţiei
de fapt şi de drept şi nu are nici o motivare juridică.
Totodată, toate organele AN "Copyright" vor ţine cont de cele formulare în proiectul actului de
control şi vor fi executate.
Anexă: Copia Procesului-Verbal 1/1 al Consiliului AN "Copyright" din 14.03.2015;

Director AN "Copyright"

Proces - Verbal nr. 1/1
al Consiliului Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Naţională Copyright (ANCO)
din 14 martie 2015
Prezenţi:
1 .Leon Ştirbu - Preşedinte, 2. Sergiu Negruţa, 3. Oleg Gutium
Şedinţa este deliberativă, cvorumul este întrunit
ORDINEA DE ZI:
1. Examinarea chestiunilor cu privire la stabilirea condiţiilor şi obligaţiunilor financiare
dintre Instituţia Privată Centrul de Licenţieri şi Administrare (CLAD) şi Asociaţia
Naţională Copyright (ANCO);
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
DELIBERĂRILE:
1. La propunerea celor prezenţi, în calitate de preşedinte al şedinţei a fost ales L. Ştirbu, iar
în calitate de secretar al şedinţei a fost ales O. Gutium,
S-a votat "pro" unanim.
2. Preşedintele L. Ştirbu prezintă informaţia verbal cu privire la stabilirea condiţiilor şi
obligaţiunilor financiare dintre Instituţia Privată Centrul de Licenţieri şi Administrare
(CLAD) şi Asociaţia Naţională Copyright (ANCO).
Avînd în vedere faptul că menţinerea funcţionalităţii CLAD este asigurată din comisionul
de administrare comun al АО Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) şi
ANCO în cuantum de 30 %, iar din toate sumele colectate CLAD transferă 10 % în
beneficiul fondatorului ORDA şi 90 % în beneficiul fondatorului ANCO şi ţinînd cont de
faptul că ANCO deţine dreptul de colectare a remuneraţiei inclusiv pentru titularii de
drepturi care cad sub incidenţa licenţei extinse pentru anul 2015, se reiterează poziţia
expusă clar în Codul Civil al Republicii Moldova, statutul CLAD şi a contractului de
constituire încheiat de către ANCO cu ORDA - prin care ANCO în calitate de fondator,
după reţinerea comisionului din remuneraţia acumulată de CLAD, va asigură activitatea
lunară a acestuia.
S-a votat "pro" unanim.
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S A HOTĂRIT:
1. Menţinerea funcţionalităţii CLAD va fi asigurată din comisionul de administrare comun
al ORDA şi ANCO în cuantum de 30 %.
2. ANCO în calitate de fondator, după reţinerea comisionului din remuneraţia acumulată de
CLAD, va asigura activitatea lunară a acestuia.

Preşedintele şedinţei ŞtirbuL.
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Secretar al şedinţei Gutium O.

Semnăturile celor prezenţi la adunarea consiliului ANCO:
1. Leon Ştirbu - Preşedinte
2. Oleg GUtium
3. Sergiu Negruţa
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