COMISIA NATIONALA PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA

Ordinea de zi
a şedinţei Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală din 12.05.2011
1. Iniţierea modificării Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, privind:
• măsurile de protecţie a drepturilor de autor şi conexe prin intermediul reţelelor
de calculatoare (art. 66 din Legea nr. 139/2010);
• cuantumul şi modul de achitare a remuneraţiei compensatorii pentru copia
privată (art. 26-27 din Legea nr. 139/2010);
2. Intensificarea activităţii de elaborare a actelor normative subsidiare Legii nr.
139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, şi anume:
• elaborarea Regulamentului privind gestiunea colectivă a drepturilor
patrimoniale de autor şi conexe;
• elaborarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor minime ale remuneraţiei
de autor;
• elaborarea Regulamentului privind Comisia de Mediere;
• elaborarea Regulamentului de înregistrare a obiectelor protejate de dreptul de
autor şi drepturile conexe.
3. Organizarea unor mese rotunde în cadrul Uniunilor de Creaţie privind diseminarea
informaţiei asupra prevederilor Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe;
4. Colaborarea AGEPI-CCA în vederea încheierii unui Plan comun de acţiuni în
scopul respectării drepturilor de autor şi conexe de către radiodifuzori pentru
reducerea indicelui pirateriei în mediul audiovizual;
5.

Reflectarea activităţii CNPI pe pagina www.agepi.md şi www.mec.gov.md.

6. Modificarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală:
• Includerea în cadrul CNPI a reprezentantului Procuraturii Generale (procurorul general
adjunct), instituţie cu atribuţii esenţiale în stabilirea politicii penale şi în coordonarea
organelor de aplicare a legii.
• Excluderea reprezentantului Ministerului Industriei şi Infrastructurii, având în vedere că
această instituţie a fost lichidată;
• Menţinerea în continuare a reprezentantului Centrului pentru protecţia Consumatorilor,
sub aspectul reprezentativităţii sectorului privat în cadrul CNPI;
• Stabilirea unui grad minim de reprezentare în cadrul CNPI la nivel de viceministru.
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7. Revizuirea Regulamentului Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală:
Instituirea unui mecanism de realizare a deciziilor CNPI;
Revizuirea şi extinderea atribuţiilor CNPI, clarificarea sistemului de raportare şi
monitorizare a îndeplinirii acţiunilor prevăzute în planul de acţiune 2010 – 2011;
Stabilirea frecvenţei şedinţelor Comisiei ( trimestrial sau semestrial) şi ale grupurilor de
lucru ( o dată la două luni, trimestrial, în caz de necesitate); secretariatul comisiei;
Revizuirea şi definirea rolului şi responsabilităţilor mediului privat, al reprezentanţilor
titularilor de drepturi, în funcţionarea CNPI;
Asigurarea transparenţei modului de lucru al CNPI;
Stabilirea şi respectarea de către membrii CNPI a următoarelor principii de bază:
- Compatibilitatea şi încrederea între instituţiile implicate - sau a structurilor special
create în cadrul lor - autorităţi ale statului sau reprezentanţi ai mediului privat;
- Asumarea de către toţi participanţii a unui scop unic şi comun;
- Luarea deciziilor într-un cadru consultativ larg şi asigurarea mecanismelor prin
care toţi partenerii urmăresc modul de implementare al acestor decizii;
- Definirea şi înţelegerea clară a rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare
participant;
- Comunicarea deschisă şi frecventă;
- Alocarea de resurse financiare şi umane adecvate.
Asigurarea secretariatului lucrărilor CNPI şi coordonarea celor 4 grupuri de lucru ale
CNPI, care ar fi responsabil de:
- Coordonarea activităţii subgrupurilor CNPI, prin stabilirea unui program
coordonat de desfăşurare a activităţilor propuse în planul de acţiune, termene
concrete şi indicatori de atingere a obiectivului propus prin fiecare acţiune;
- Urmărirea, monitorizarea rezultatelor fiecărei acţiuni şi implementarea de către
fiecare instituţie a sarcinilor ce îi revin;
- Coordonarea planurilor de acţiune sectoriale care interferează cu domeniul PI.

8. Aprobarea structurii Strategiei Naţionale de Proprietate Intelectuală pentru anii
2011-2015 (se anexează).
9. Diverse:
• Elaborarea unui Plan de acţiuni aprobat de Guvern, ca anexă a strategiei naţionale de
proprietate intelectuală pentru anii 2011-2015, cu includerea unor date complete şi
detaliate (acţiunea, instituţia responsabilă, termenul de realizare, bugetul necesar,
rezultatul, etc.);
• Crearea unei Baze de date unice privind informaţiile necesare combaterii încălcărilor
drepturilor de PI;
• Organizarea Congresului naţional antipiraterie şi anticontrafacere (sfîrşitul anului 2011începutul anului 2012);
• Modificarea formularelor statistice din sistemul judecătoresc de către Ministerul Justiţiei,
pentru distingerea dosarelor din domeniul proprietăţii intelectuale.

