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Probleme actuale privind gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe: 
LICENȚA EXTINSĂ

Victoria PLEȘCASpecialist cat.II, Secția Gestiune Colectivă, Direcția DACAgenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală



1. Ce înseamnă gestiunea colectivă extinsă? Ce este "extins" încomparație cu alte tipuri de gestiune colectivă a drepturilor?
2. Oare GCE înseamnă mai puține drepturi pentru titularii dedrepturi?
3. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a permite funcționareasistemului de gestiune colectivă extinsă?
4. Cum funcționează GCE în practică? Ce tipuri de valorificarea drepturilor permite aceasta? Care titulari de drepturi sunt”cuprinși” de efectele contractului de licență extinsă?



LICENȚĂ EXCLUSIVĂ
prevede transmiterea dreptului de valorificare a operei în limitele stabilite de această licenţă numai licenţiatului. Licenţiatul, de asemenea, aredreptul, în limitele stabilite de licenţă, să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane.

LICENȚĂ NEEXCLUSIVĂ
licenţiatul poate, în limitele stabilite de această licenţă, valorifica opera ca şi persoanele care au obţinut dreptul de valorificare a acesteia. Licenţiatul nu are dreptul să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane.

*OGC-urile în numele titularilor de drepturi eliberează utilizatorilor LICENȚE NEEXCLUSIVE



www.agepi.gov.md

NOVAȚIE – Legea 139/2010 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe

Efectele unei licenţe eliberate 
utilizatorilor de către OGC în numele 

titularilor de drepturi, membri ai acesteia 
sau care, în alt mod, i-au încredinţat în 

gestiune drepturile, 
SE EXTIND

asupra titularilor de drepturi care nu au 
calitatea de membru al acestei organizaţii 
şi nici nu i-au încredinţat, în vreun alt mod, 

drepturile în gestiune, cu condiţia că 
aceştia nu şi-au retras drepturile din 

repertoriul OGC.** art. 48 alin. (11) Legea nr.139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe



 interpretarea publică
 comunicarea publică prin eter sau prin cablu
 retransmisia prin eter
 punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv

operele muzicale şi fragmentele din operele muzical-dramatice
 reproducerea operelor sub formă de fonograme
 punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a

interpretărilor imprimate pe fonograme
 drepturile din categoria celor gestionate de OGC obligatoriu



• Încheierea de către OGC cu utilizatorii a
contractului de licență pentru valorificarea
drepturilor de autor și/sau conexe;

• Acest acord se aplică în mod corespunzător
atît membrilor cît și ne-membrilor;

• OGC-urile tratează în mod nediscriminatoriu
titularii de drepturi (fie că sunt membri sau
nu) oferindu-le în egală măsură dreptul la o
remunerație echitabilă;

• Posibilitatea titularului de drepturi de a ieși
din sistemul de gestiune colectivă.



Dreptul  titularilor de drepturi de a ieși din 
sistemul de GCE – art. 48 alin. (12) din Legea 139/2010

Titularii de drepturi care nu sînt membri ai 
OGC şi nici nu i-au încredinţat, în alt mod, 
în gestiune drepturile lor pot notifica, în 
formă scrisă, organizaţiei de gestiune 
colectivă, nu mai tîrziu decît cu 3 luni 
înainte de sfîrşitul anului calendaristic, 
despre faptul că ÎȘI RETRAG drepturile 
din sistemul de gestiune colectivă. 
O astfel de retragere a drepturilor îşi 
produce efectele începînd cu 1 ianuarie al 
anului următor celui în care s-a făcut 
notificarea.



Decizii AGEPI – licența extinsă

1. Decizia nr. 2/2146 din 05.12.2012 (Monitorul Oficial al RM nr. 
252 – 253 din 11.12.2012) – AsDAC și ORDA pentru diferite 
categorii de drepturi;

2. Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 (Monitorul Oficial al RM nr. 
216-220 din 04.10.2013) – ANPCI, ORDA, AsDAC, ANCO
după principiul rotației;

3. Decizia nr. 7/258 din 31.01.2015 (Monitorul Oficial al RM nr. 
29-32 din 06.02.2015) – ANCO pentru 01.01.2015-31.12.2015;

4. Decizia nr. 10/3269 din 29.12.2015 (Monitorul Oficial al RM nr. 
2-12 din 15.01.2016) – ANCO pentru 01.01.2016-31.12.2017.



Decizia nr. 2/2146 din 05.12.2012 



Decizia nr. 3/ 1566 din 20.09.2013



 01.11.2013 – cerere prealabilă (”pct.2 și 3 de facto legalizează o îmbogățire fără justă cauză, ... , vor fi favorizate abuzurile din partea OGC-urilor etc.”);
 20.11.2013 – răspuns AGEPI de respingere a cererii prealabile;
 23.12.2013 – cerere de chemare în judecată;
 24.01.2014 – încheiere privind acceptarea CCJ;
 24.02.2014 – referința AGEPI (”Legea 139/2010 armonizată cu acquis-ul comunitar – Directiva 93/83/CEE din 27.09.1993 difuzarea de programe de satelit și retransmisie prin cablu care prevede că contractul încheiat de OGC cu utilizatorul se extinde și asupra titularilor de drepturi care nu au încredințat gestiunea lor organizației respective”);

”Teleproiect” SRL î/a AGEPI, privind contestarea pct. 2 și 
3 din Decizia nr.3/1566 din 20.09.2013



 09.06.2014 – instanța a respins solicitarea ”Teleproiect” SRL de suspendare a pct.2 și 3 din Decizia 3/1566 din 20.09.2013;
 28.10.2014 – referință suplimentară AGEPI (”principiul rotației este echitabil și pasibil de aplicat pentru a oferi posibilități egale OGC-urilor să gestioneze D ne-membrilor, ordinea a fost dispusă reieșind din data cererilor de avizare depuse la AGEPI și rezultatele controalelor efectuate în 2011-2013”);
 23.01.2015 – hotărâre de respingere a CCJ ca fiind neîntemeiată (”în cazul GCE titularii DAC ne-membri au dreptul la aceeași remunerație care li se cuvine, licența extinsă a fost instituită întru protejarea drepturilor de autor și intereselor patrimoniale ale titularilor de valorificarea neautorizată a acestor drepturi de către utilizatori, Decizia nr.3/1566 a fost adoptată în scopul implementării Cap.VII din Legea nr.139/2010 etc.”);

”TELEPROIECT” SRL î/a AGEPI, privind contestarea 
pct. 2 și 3 din Decizia nr.3/1566 din 20.09.2013



 07.05.2015 – cererea de apel motivată ”Teleproiect” SRL;
 13.05.2015 – referința AGEPI la cererea de apel;
 26.05.2015 – decizia CA de respingere a apelului și 

menținerea hotărârii instanței de fond:
1. ”actul contestat a fost emis de autoritatea competentă,
2. în conformitate cu atribuțiile acesteia,
3. întru realizarea și aplicarea corectă a normelor legale, 
4. precum și întru protejarea persoanelor titulare de drepturi 

de autor etc.”
 Decizia CA este irevocabilă prin neatacare la CSJ.

”TELEPROIECT” SRL î/a AGEPI, privind contestarea 
pct. 2 și 3 din Decizia nr.3/1566 din 20.09.2013



Decizia nr. 7/258 din 31.01.2015



ANPCI î/a AGEPI privind anularea Deciziei nr.7/258 din 
31.01.2015

 12.02.2015 – cerere prealabilă ANPCI (”prin Legea nr. 139/2010 AGEPI avizează doar o singură OGC”);
 26.02.2015 – răspuns AGEPI de respingere a cererii prealabile (”deoarece activitatea AsDAC a fost suspendată prin Încheierea jud.Rîșcani din 20.11.2014 și menținută prin Decizia CA din 22.01.2015 AGEPI a desemnat ANCO cu dreptul de a gestiona drepturile ce cad sub incidența licenței extinse”);
 10.03.2015 – cerere de chemare în judecată ANPCI (”aplicarea măsurii de asigurare de suspendare a executării Deciziei nr.7/258 din 31.01.2015”);
 16.03.2015 – încheiere privind acceptarea CCJ;
 05.05.2015 – referința AGEPI (”solicitarea de atragere în calitate de intervenient accesoriu ”Copyright”);



ANPCI î/a AGEPI privind anularea Deciziei nr.7/258 din 
31.01.2015

 09.03.2016 – referința ”Copyright”;
 06.04.2016 – hotărâre de respingere ca nefondată acțiunea reclamantului ANPCI:
1. ”Decizia CA din 26.05.2015;
2. Actul administrativ este emis de autoritatea competentă și temeiurile de anulare prevăzute de art.26 din Legea contenciosului administrativ lipsesc;
3. Dacă nu ar fi fost emisă Decizia nr.7/258 din 31.01.2015, AGEPI ar fi lăsat parțial neacoperită gestiunea DAC, pe acele categorii și titulari de drepturi pentru care au fost avizate AsDAC și ANPCI, și alți titulari de drepturi care cad sub incidența licenței extinse, iar lipsa deciziei date ar fi putut duce la utilizarea drepturilor respective fără a fi colectate remunerațiile de autor.”



Decizia nr. 10/3269 din 29.12.2015



ANPCI î/a AGEPI privind anularea Deciziei nr.7/258 din 
31.01.2015

 09.03.2016 – referința ”Copyright”;
 06.04.2016 – hotărâre de respingere ca nefondată acțiunea reclamantului ANPCI:
1. ”Decizia CA din 26.05.2015;
2. Actul administrativ este emis de autoritatea competentă și temeiurile de anulare prevăzute de art.26 din Legea contenciosului administrativ lipsesc;
3. Dacă nu ar fi fost emisă Decizia nr.7/258 din 31.01.2015, AGEPI ar fi lăsat parțial neacoperită gestiunea DAC, pe acele categorii și titulari de drepturi pentru care au fost avizate AsDAC și ANPCI, și alți titulari de drepturi care cad sub incidența licenței extinse, iar lipsa deciziei date ar fi putut duce la utilizarea drepturilor respective fără a fi colectate remunerațiile de autor.”



Decizia nr. 10/3269 din 29.12.2015



ANPCI î/a AGEPI privind anularea și suspendarea 
Deciziei nr.10/3269 din 29.12.2015

 17.03.2016 – cerere de chemare în judecată ANPCI;
 24.03.2016 – se primește în examinarea CCJ și se emite 

încheierea jud.Centru de respingere a cererii ANPCI de 
aplicare a măsurilor asiguratorii – suspendarea Deciziei 
nr.10/3269 din 29.12.2015;

 20.04.2016 – la solicitarea repetată ANPCI s-a suspendat 
Decizia nr.10/3269 din 29.12.2015 pînă la examinarea 
cauzei în fond (s-a bazat doar pe spusele reclamantului 
despre evitarea consecințelor ireparabile în cazul producerii 
efectelor actului administrativ, și dat fiind faptul că la 
jud.Centru au fost emise alte încheieri de suspendare a 
Deciziilor AGEPI), a fost admis în calitate de intervenient 
accesoriu ”Copyright”;



ANPCI î/a AGEPI privind anularea și suspendarea 
Deciziei nr.10/3269 din 29.12.2015

 21.04.2016 – încheierea de respingere a cererii ANCO de anulare a suspendării Deciziei nr.10/3269 din 29.12.2015;
 05.05.2016 – cerere de recurs AGEPI împotriva Încheierii jud.Centru din 20.04.2016;
 13.07.2016 –supliment la cererea de recurs AGEPI împotriva Încheierii jud.Centru din 20.04.2016;
 14.07.2016 – Decizia CA de casare a Încheierii jud.Centrudin 20.04.2016 (”instanța de fond nu a ținut cont de faptul că actul administrativ a fost emis de AGEPI  din motiv că activitatea ANPCI a fost suspendată din 21.02.2013, argumentul pagubei iminente nu este justificat, or scopul emiterii Deciziei nr.10/3269 din 29.12.2015 a fost protecția titularilor dreptului de autor și/sau conexe prin încasarea remunerației pentru valorificarea operelor acestora etc.”)



SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT – nici o OGC cu dreptul 
de a colecta remunerația pentru LEx

 20.04.2016 – 14.07.2016 a fost suspendată Decizia AGEPI 
nr.10/3269 din 29.12.2015 privind desemnarea OGC să 
gestioneze drepturile titularilor de drepturi, care nu sunt 
membri la nici o OGC și nici nu au încredințat gestiunea 
drepturilor în alt mod.

 20.04.2016 – 14.07.2016 au fost prejudiciați titularii 
dreptului de autor și ai drepturilor conexe prin faptul că 
NICI o organizație de gestiune colectivă nu a putut colecta 
remunerația pentru licența extinsă.



La pronunţarea încheierii privind aplicarea măsurilor de 
asigurare sau neaplicarea acestora, instanţele vor verifica:

 raţionalitatea şi temeinicia cerinţelor solicitantului despre 
aplicarea măsurilor de asigurare;

 probabilitatea cauzării unui prejudiciu solicitantului în 
cazul neaplicării măsurilor asiguratorii;

 dacă există periculum in mora (pericol de dispariţie, 
degradare, înstrăinare, risipire a bunului sau proastă 
administrare);

 asigurarea unui echilibru între interesele părţilor 
cointeresate;

 preîntîmpinarea atingerii intereselor publice sau a 
intereselor unor terţi în cazul aplicării măsurilor de asigurare;

*pct. 32 din Hotărîrea plenului CSJ ”Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile” nr.32 din 24.10.2003 



La pronunţarea încheierii privind aplicarea măsurilor de 
asigurare sau neaplicarea acestora, instanţele vor verifica:

 în ce măsură modalitatea de asigurare a acţiunii solicitate e în 
corelaţie cu obiectul acţiunii înaintate şi dacă aceasta va 
asigura realizarea de facto a scopului măsurilor de asigurare;

 dacă măsura de asigurare solicitată nu corespunde cu însăşi 
obiectul acţiunii, fapt care este inadmisibil.

Art. 21 Legea contenciosului administrativ –
suspendarea executării actului administrativ contestat

 Suspendarea executării actului administrativ contestat poate 
fi solicitată de către reclamant instanţei de contencios 
administrativ concomitent cu înaintarea acţiunii.

 În cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei 
pagube iminente, instanţa poate dispune suspendarea actului 
administrativ şi din oficiu.
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