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Comisiei de control
al activit5{ii organiza{iilor de gestiune colectivi

a drepturilor patrimoniale de autor gi/sau conexe
create in baza Ordinului nr.203 din 17.10.2017

Agen{iei de Stat pentru Proprietate
Intelectuali a Republicii Moldova (AGEPI)

MD-2024, Chiqindu, str. Andrei Doga 241 |

Observa{ii la Actul de control nr.16i1 din27.12.2017

in perioada 23 octombrie - 15 decembrie 2017 Comisia de control al
activit5{ii organiza{iilor de gestiune colectivi a drepturilor patrimoniale de autor
qi/sau conexe din cadrul AGEPI a realizat verificarea activitdlii Oficiului
Republican al Dreptului de Autor (ORDA) pe parcursul anului 2016.

Pe data de 27.12.2076, ORDA a fost notificatd despre faptul cd Comisia de

Control a activitdlii orgarrizaliilor de gestiune colectivd (OGC) din sadrul AGEPI a

redactat Actul de control privind activitatea ORDA in anul 2016.
Pe data de 28.12.2016 reprezentantul ORDA a preluat Actul de control nr.16lI

din27.12.2017 de la sediul AGEPI.

in Actul de control nr.16/L din 27.12.2017 s-a indicat cd ORDA urmeazd sd

examineze Actul qi poate sd comunice observa{iile asupra acestuia pini la data de

09.01.2018, ora 9.00.

Urmare a analizei celor constatate qi expuse in Actul de control nr.16/1 din
27 .1,2.2017, ORDA menfioneazd, urmdtoarele :

Actul de control nr.I6ll face referire la neconformitdrile in activitatea ORDA
constatate prin Actul de control nr.72l3 din 14.12.2076, fbrd insd a menliona qi despre

Observaliile ORDA transmise prin scriso ar ea nr .32 din 20 .12.20 I 6.

I. Cu referire la neconformitatea constatatd in privinla nemodificdrii
Statutului ;i includerea prevederii de convocqre a Adundrii Generale anual

Comisia de control a constatat cd nu a fost implementatd recomandarea potrivit
cdreia Statutul ORDA trebuie modificat astfel incit qedinlele ordinare ale Adundrii
Generale si fie convocate anual.

Cu referire la baza legald qi termenul implementdrii acestei recomanddri,

precizdm cd Legea nr.I39/2010 privind dreptul de autor ;i drepturile conexe (Legea

nr.I39/2010) nu conline o preveddre care ar obliga OGC-urile sd convoace Adunarea

Generala ca organ suprem de conducere in qedinle anuale. in lipsa unor prevederi

speciale, se aplicd legislalia privind activitatea asocialiilor obqteqti, or Legea

nr.B37/1996 privind asocialiile ob;teSti indicd cd fondatorii la momentul constituirii
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asocialiei decid prevederile statutare, care, dac[ nu contravin nici unui act normativ,
sunt inresistrate de Ministerul Justitiei.,

In cadrul qedinjei de dezbateri publice privind proiectul de

modificare/completare a Legii nr.l39l20l0 din 06.04.2017, specialistul Secliei
Gestiune Colectivd AGEPI a precizat Ia intrebarea reprezentantului ORDA cd

Statutele OGC-urilor unneazd a fi modificate dupd aprobarea proiectului de lege

iniliat de AGEPI, care in corespundere cu Planul de activitate aI AGEPI pentru anul
2017 trebuia a fi definitivat qi prezentat Guvernului spre aprobare in trimestru
IYl20l7, deoarece unnare a transpunerei Directivei 2014/26/CE privind gestiunea

colectivd a drepturilor de autor Si a drepturilor conexe ;i acordarea de licenle
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe
piala internd (Directiva 2014/26/CE) va fi necesar de rcvdzut prevederile statutare in
intresime.-in 

cadrul qedinfei Adunbrii Generale din 21.11.2017, directorul ORDA a

prezentat un raport privind Strategia de dezvoltare qi consolidare a activiti{ii
ORDA in baza recomandirilor AGEPI qi ale exper{ilor UE. Anexa raportului
respectiv indicd expres toate recomanddrile Comisiei de Control AGEPI enumerate in
Actele de control precedente. Conform procesului-verbal al gedinfei, s-a consemnat cd

orice recomandare a AGEPI sau a experlilor europeni este binevenitd pentru a
inregistra succese qi de a asigura proteclia eficientd a drepturilor de autor gi conexe in
Republica Moldova, fiind pus in sarcina Consiliului ORDA de a elabora proiectul de

modificare a Statutului, care dupd consultarea cu membrii organiza[iei si fie aprobat
de cdtre Adunarea Generald.

2. Cu referire la neconformitatea constatatd tn privinla neaprobdrii
Roportului Cenzorului de cdtre Adunarea Generald

De remarcat cd Comisia de Control indicd repetat aceastd neconformitate Ia
pct.2 qi la pct.5.

Concluzia Comisiei de Control precum cd Adunarea Generald nu a aprobat
Raportul Cenzorului ORDA reiese din interpretarea eronatd a pct.4.3 din Statutul
ORDA, care prevede expres cd una din atribufiile Adundrii Generale este aprobarea
ddrii de seamd a cenzorului, fbrb a indica insd un termen anume. Afirmafia precum cd

,,contrar prevederilor statutare menfionate, raportul respectiv a fost semnat doar de

cdtre Cenzor" este lipsitd de logicd, in contextul in care altcineva nici nu ar putea

semna un asemenea act.
Reieqind din faptul cd Adunarea Generald se convoacd nu mai rar decit odatd

la 4 ani, este evident faptul cd Ei Raportul privind activitatea economico-financiard, a
organizaliei se aprobd la fel odatd la 4 ani, fapt care a fost respectat intru totul la
qedinla din 27.11 2017, a fost aprobat atit Raportul privind activitatea ORDA in
perioada 2013-2016, cit qi Raportul Cenzorului privind controlul activitdlii
economico-financiare pentru perioada 20 13 -201 6.

3. Cu referire la neconformitdlile constatate in privinla activitdlii
Consiliului ORDA

in ceea ce priveEte data qedinlei Consiliului ORDA, precizdm cd in Raportul
anual de transparenld al ORDA pentru anul 2 0 I 6 este indic atd data de 04. I 1 in loc de

04.12, fiind o greqealS tehnic6, or acest lucru poate fi constatat cu certitudine din
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procesul-verbal nr.4 in aare a fost adusd la cunoqtinla Consiliului Decizia AGEPI nr.
| 4 I 3240 din 22.II.2016.

Cu referire la numerele proceselor-verbale, precizdm cd acestea nu sunt diferite,
or numerele de ordine sunt aceleaqi: 1, 2, 3, 4 - drtpd numdrul qedinfelor de pe

parcursul anului, iar specificarea,,/5" este una convenlionalS conform practicilor
organizaliilor de gestiune colectivd qi a fost utilizatd in Raportul anual de

transparenld al ORDA pentru anul 2016 pentru a desemna anul de activitate aI

asociafiei, deoarece pentru anii anteriori nu au fost intocmite astfel de rapoarte
(ORDA activeazd din 2012, respectiv anul2016 este cel de-al 5-1ea an de activitate
pentru care s-a qi intocmit raportul).

4. Cu referire la neconformitdlile constatate in privinla Politicii de
contabilitate ORDA

Comisia de Control face referin![ la pct.l.1 din Statutul ORDA conform
cdruia este o asocialie nonprofit, respectiv asta ar veni in contradicfie cu pct.3.9 din
Politica de contabilitate care include veniturile provenite din activitatea economicd.
Remarcdm cd prevederile statutare nu se rezumb insd doar la pct.1.1. Pct.3.4 din
Statutul ORDA precizeazd cE in calitate de OGC organizalia nu are dreptul sd

desfdEoare activitate comercialS de valorificare a obiectelor drepturilor de autor gi

conexe care i-au fost incredinjate in gestiune. TotodatS, in conformitate cu art. 188

Cod Civil 9i art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asocialiile obgteqti, ORDA are

dreptul sd desfdqoare orice altd activitate, caracteristicd organizaliilor obqteqti care
rezultd, nemijlocit din scopurile prevdzute in statut qi in exclusivitate pentru rcaIizarca
scopurilor statutare.

5. Cu referire la neconformitatea constatatd tn privinla membrilor ORDA
Referitor la numirul Ei lista membrilor fiecdrei organizatii/asocialiiledituri/ din

farb Ei din strdindtate cu care ORDA are incheiate corrtractelacorduri de reprezentare
reciproc6.

Prczentarca listei membrilor grganizaliilor str[ine nu a fost solicitatd de cdtre
ORDA dat fiind posibilitatea accesdrii acestora in format electronic, iar in contextul
solicitdrii AGEPI din 13.12.2017 - de a fi menlionat dacd aceqtia delin statutul de
membri ORDA, in rdspunsul din 15.12.2017 s-aprecizat cd niciuna dintre OGC-urile
strdine gi nici o asocialie care colaboreazd, cu ORDA nu are statut de membru inbaza
normelor legale qi statutare.

6. Cu referire la neconformitatea constatatd tn privinla neprezentdrii
repertoriului gestionat de ORDA

Prin scrisoareanr.92 din27.10.17 ORDA aprezentat Comisiei de Control
mai multe acte solicitate, inclusiv Lista crealiilor declarate la ORDA in 2016, adicd
repertoriul transmis in gestiune, fapt confirmat qi prin inscrierea din procesul-verbal
nr.2 din 27.10.17.

Prin scrisoarea nr.107 din 15.12.17, ORDA a precizat cd repertoriul in
format electronic, inclusiv a OGC-urilor strdine care a fost transmis in baza

acordurilor de reprezentare, a fost prezerrtat la AGEPI inc[ la 2I.09.2016.
De aceea este inconsecventd afirmalia Comisiei de Control in raport cu

solicitarea sa din 30.1L77, prin care s-a solicitat prezentarea repertoriului gestionat de

cdtre ORDA, care fusese deja prezentat, intr-un format care nu a fost coordonat in
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prealabil, nu a fost aprobat gi nu a fost adus la cunoEtinla organizaliilor in modul
stabilit.

7. Cu referire la neconformitatea constatatd in privinla incdlcdrii
drepturilor membrilor OfuDA prin lipsa paginii web

ORDA a precizat cd Ia moment din motive tehnice pagina sa web nu este

accesbild, iar elaborarea unei pagini noi necesitd cheltuieli care trebuie a fi aprobate in
prealabil, lucru care nu a fost posibil de realizat in anul 2016 din cauza posibilitdlilor
financiare reduse.

Totodatd, ORDA nu poate fi de acord cu interpretarea restrictivd a Comisiei
de Control cu referire Ia pct.7.3 din Statutul sdu, care nu limiteazd dreptul membrilor
sdi de a avea acces la informafie doar prin intermediul paginii web, ci indicd expres Ei

posibilitatea consultdrii informaliilor cu caracter public gi prin alte modalitdli IT,
inclusiv la sediul asociatiei.

8. Cu referire la neconformitdlile constatate tn privinla stabilirii tarifelor
Stabilirea tarifelor diferenliate pentru utilizatorii care presteazd aceleaqi

servicii este evidentd din moment ce condiliile sunt diferite qi tarifele se negociazd
pentru fiecare caz in parte. in ceea ce privegte lipsa autorizafiilor, la data de 2l.Il.l7 ,

cind membrii Comisiei de control au verificat contractele de licenld eliberate de

ORDA prin intermediul CLAD pe parcursul anului 2016, la intrebarea cum este

determinat tariful in dependenld de suprafala localurilor care valorificd muzicd in scop

ambiental, reprezentanlii ORDA ;i CLAD au explicat cd in Notificdrile privind
inilierea activitAfli de comer! eliberate din 2016 utilizatorilor nu se indic[ suprafala

comercialS, fiind posibil ca aceasta sd fie verificatd de cdtre inspectori care merg
nemijlocit la local, prin verificarea altor actelcontracte in care este specificatd
suprafala sau prin intermediul datelor publice fumizate de cdtre Direclia General[,
Comer!, Alimentalie Public[ Ei Prestdri Servicii a Primdriei mun.ChiEindu pentru

utilizatori i din r aza municip iului.
Nu poate fi consideratd plauzibild nici afirmalia cd ,,lipsa prevederilor la

suprafala cafenelei/restaurantului nu pbrmite identificarea motivului diferenfei dintre
tarifele remuneraliei stabilite", dupd exemplul contractelor de licen!6 nr.762 Ei nr.761,
or remuneru[ia pentru comunicarea publicd in incinta unei cafenele sau a unui bar
poate fi mai mare decit remuneralia pentru comunicarea publicd in incinta unui
restaurant, chiar dacd teoretic suprafaja unui restaurant este mai mare, din
considerentul cd barul/cafeneaua are de reguld program zilnic, iar restaurantul poate

oferi servicii ocazional.
Nu admitem ca fiind o neconformitate nici remarca cd penalitatea de

intirziere aferentd sumelor neachitate la termen este diferitd in contractele de licen!6 '#
eliberate de cdtre ORDA prin intermediul CLAD, reieqind din natura juridicd a #
acesteia, deoarece penalitateaapare nu numai in calitate de stimulent pentru debitor de

a-gi executa obligalia, dar qi in calitate de sancliune ca modalitate a rdspunderii
juridice civile pentru neexecutarea obliga{iei, iar litigiile privind incasarea

remuneraliei datorate inbaza coritractelor de licenfd au demonstrat cb nu ne putem

baza doar pe buna credinld in raport cu unii utilizatori.

9. Cu referire la neconformitdlile constatate tn privinla remuneraliei
acumulate ;i achitate
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Comisia de Control afirm[ cd nu coincid sumele remuneraliei colectate;i
achitate de cdtre ORDA pentru anul2016, care au fost reflectate in diferite surse. In
cadrul controlului a fost explicatd diferenfa sumei achitate din Raportul privind
activitatea ORDA pe parcursul anului 2016, confirmatd in Raportul Cenzorului

ORDA privind controlul activitdlii economico-financiare a ORDA pentru anul2016
fald de Raportul privind fluxul mijloacelor financiare qi cheltuieli de cas6 efective

suportate de cdtre ORDA in anul 2016, unde sum[ achitatd este indicatdftrd impozite.

10. Cu referire la neconformitdlile constatate tn privinla activitdlii de

repartizare ;i achitare e remuneraliei
ORDA a informat AGEPI despre lipsa mijloacelor financiare de acoperire a

cheltuielilor efective aferente gestiondrii drepturilor in perioada 2012-2016.

Specialiqtii AGEPI au invocat cd doar titularii de drepturi decid destinalia

rernuneraliei colectate. i.r acest sens, Adunarea General[ ORDA din27.1I.I7 a decis

aprobarea trecerii la cheltuieli a sumei de 520 492,00 lei din contul remuneraliei

destinate titularilor de drepturi, incasate de la utilizatori pentru perioada respectivd.

Comisia de Control contradictoriu indicd cd ORDA a repartizat remuneralia in
mirime de 163 726,53 lei pentru 104 titulari, totodatd frcind trimitere la prevederea

legald a art.49 din Legea nr.13912010 - remuneralia se achitd ,,proporfional cu

valorificarea reald", respectiv din operele transmise in gestiune de cdtre cei 104

membri ai ORDA nu toate sunt valorificate. In acela;i timp in tabelul nr.5 inclus in
Actul de control nr.I6lt Comisia de Control indicd cd s-a achitat 297 500,35 lei la 31

de titulari de drepturi.

1 1. Cu referire la neconformitdlile constatate tn privinla cheltuielilor efective

afer ent e ge s t io ndr ii dr eptur i I or
Comisia de Control a constatat neconformitili cu referire la:

- cheltuielile pentru serviciile de localiune a oficiului
- cheltuielile in favoarea aggnlilor
- cheltuielile pentru asistenld juridicd
- cheltuielilepentrurestituireaimprumuturilor

Repetat precizdm cd cheltuielile indicate supra au fost justificate de necesitatea

asigurdrii funcfionditAlii ORDA pe parcursul anilor 2012-2016, in condiliile impuse

de Deciziile AGEPI de avizare a OGC-urilor legalitatea cdrora a fost confirmatd abia

Ia 12.04.17 qi 17 .05.17 .

De menlionat cd ORDA a avut calitatea de intervenient de partea AGEPI in
toate dosarele privind contestarea Deciziilor emise de Comisia de avizare a AGEPI,
ceea oe a necesitat inclusiv cheltuieli de asistenJi juridicS.

in schimb in cazul solicitdrilor ORDA admise de cdtre instanlele de judecatd de

a ft prezerrtreprezentantul AGEPI la gedinlele judiciare privind incasarea remuneraliei

de la utilizatori sau recup erarearemunerafiei incasate ilegal de citre alte organizatii de

gestiune colectivd, autoritatea publicd competentd a ignorat s6-Ei expund pozilia.
Toate cheltuielile suportate de cdtre ORDA it afara deducerii comisionului de

administrare au fost aduse la cunogtinfa membrilor Ei au fost aprobate de c[tre
organul suprem de conducere - Adunarea General[, fiind cheltuieli indispensabile

activitilii de gestiune colectivd.
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In ceea ce priveEte contractul de agenfie incheiat de cdtre ORDA la 01.05.2015,
scopul a fost recuperarea datoriilor de la utilizatorii care in perioada 2012-2014 au
avut obligalia de a incheia contracte de licen!6 exclusiv cu ORDA. Comisia de
Control in mod ilegal a prezentat date cu caracter personal ale agentului
(inspectorului) contractat fard acordul acestuia, nefiind doveditd incompatibilitatea
funcliei de agent cu alte activitdli legale.

12. Cu referire la recomanddrile
precizdm repetat cd Raportul Cenzorului
financiare pentru perioada 2013 -2016 a
27.11.2017 (copia hot[ririi se anexeazd).

inaintate de cdtre Comisia de control,
privind controlul activitAfii economico-
fost aprobat la Adunarea Generald din

Pentru evitarea confuziilor, ORDA solicitd sd fie precizat in ce termen urmeazd"
a fi implementate recomanddrile expuse in Actul de control nr.1611 din 27 .12.2017 qi

anume:
- Elaborarea gi aprobarea metodologiilor destinate utilizatorilor de opere;
- Elaborarea gi aprobarea metodologiilor de repartizarelachitare a

remunera{iilor acumulate;
- Crearea paginii web a organizatiei;

De asemenea, solicitdm sd vd expuneli opinia referitor la:
- Cind este cel mai acceptabil de a planificalorganiza desftqurarea qedinlei

Adundrii Generale anuale (de ex. pind la 3l mai?) sau dacd in general data
conteazi" qi influenleazdin vreun fel relalia dintre OGC qi AGEPI?

- Pind la ce datd urmeazd a fi aprobat Bugetul anual qi Schema statelor de
personal?

- Daci modificdrile/completirile Statutului ORDA trebuie si fie coordonate
in prealabil cu AGEPI cu indicarea bazei legale?

- Daci crearea posibilitdlii tehnice pentru membri de a-Ei declara reperloriul
in regim online a fost rqcomandatd qi altor OGC-uri qi dacd procedura
trebuie sd fie coordonatd inffe organizalii astfel incit sd asigure condilii
similare in raport cu titularii de drepturi?

in baza celor expuse supra, solicitdm includerea observaliilor ORDA in Actul
de control nr.16ll sau motivarea argumentatd a observaliilor care nu vor fi luate in
considerafie, precum qi publicarea acestora la compartimentul ,,Gestiune colectivd" pe
pagina web a AGEPI.

Anexe: conform textului - I fild.
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