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Notă informativă
cu privire la funcționarea sistemului de gestiune colectivă
a dreptului de autor și drepturilor conexe în Republica Moldova
raportor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în conformitate cu prevederile art. 6 din
Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, este autoritatea
administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea
activităților în domeniul protecției juridice a dreptului de autor și drepturilor conexe.
De asemenea, potrivit art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014, art. 4 alin. (1) lit. h) din
Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare - Legea nr.
139/2010), AGEPI avizează, monitorizează şi supraveghează activitatea organizaţiilor de gestiune
colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe.
În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova își desfășoară activitatea trei organizații de
gestiune colectivă: Asociația Obștească Asociația Națională Copyright (AN
”COPYRIGHT”), Asociația Obștească ”Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA)
şi Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI).
În scopul perfecționării mecanismului de acumulare și distribuire a remunerației pentru
valorificarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, precum și consolidării activității
organizațiilor de gestiune colectivă, au fost elaborate amendamente complexe la Legea nr.
139/2010, în special care au drept bază transpunerea prevederilor Directivei 2014/26/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a
drepturilor de autor şi drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile
asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.
Proiectul legii a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2018 şi transmis
Parlamentului RM spre examinare şi adoptare, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 257 din
13.07.2018.
În scopul perfecționării cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și a drepturilor
conexe, precum și reieșind din necesitatea asigurării realizării eficiente a prevederilor legale pe
segmentul gestiunii colective, în temeiul Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, AGEPI, în data de 05.06.2018, a anunțat despre inițierea elaborării proiectelor de
metodologii privind stabilirea remuneraţiei cuvenite titularilor dreptului de autor şi titularilor
drepturilor conexe pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe.
Ulterior, în data de 09.07.2018, AGEPI a lansat consultările publice pe marginea
proiectelor de metodologii privind stabilirea remuneraţiei cuvenite titularilor dreptului de autor şi
titularilor drepturilor conexe pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și a drepturilor
conexe, publicând proiectele acestora pe pagina oficială a AGEPI.

Având în vedere că metodologiile înaintate spre consultări au o legătură strânsă cu proiectul
Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și
drepturile conexe, continuarea procedurii de modificare și adoptare a acestora se va decide în
corespundere cu decizia Parlamentului cu privire la proiectul de lege.
Recomandări:
 Asigurarea unei protecții eficiente a dreptului de autor și drepturilor conexe, inclusiv
prin crearea unui sistem funcțional al gestiunii colective în Republica Moldova bazat pe principiile
de transparență, responsabilitate și bună guvernare;
 Perfecționarea cadrului normativ în domeniu și ajustarea acestuia la evoluțiile
internaționale;
 Monitorizarea activității OGC-urilor și înaintarea recomandărilor în vederea
îmbunătățirii activității acestora.

