
HOTĂRÎRE
a Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală

nr. din 12 mai 2011

Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI, Comisia), convocată În baza
Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008, s-a Întrunit În
următoarea componenţă:

Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al Economiei, preşedinte al CNPI;
Ion Ţîganaş, Vicedirector General al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
Narcis Buga, Director departament drept de autor şi drepturi conexe, AGEPI,
secretar al CNPI;
Ion Guceac, Secretar ştiinţific general al AŞM;
Dorin Recean, Viceministru al Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor,
Violeta Melnic, Şef-adjunct Direcţia avizarea actelor normative, Ministerul Justiţiei;
Elena Paladi, Consultant, Direcţia Control şi Destinaţii Vamale, Serviciul Vamal;
Iurie Caţer, Şef secţie Combaterea delictelor informatice, DIF MAI;
Vitalie Verebceanu, Direcţia Generală Prevenirea Corupţiei, CCCEC;
Vitalie Chiurcciu, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia.

şi a examinat ordinea de zi, elaborată În baza propunerilor parvenite de la Grupurile de
lucru ale CNPI:

1. Iniţierea modificării Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (Legea 139/20 l O);

2. Intensificarea activităţii de elaborare a actelor normative subsidiare Legii nr.139/20 l O;
3. Organizarea unor mese rotunde În cadrul uniunilor de creaţie privind diseminarea

informaţiei prevăzute de Legea 139/2010;
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 CNPI;
7. Revizuirea Regulamentului CNPI;
8. Aprobarea structurii Strategiei Naţionale de Proprietate Intelectuală pentru anii 2011-2015;
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 (2011-2012);
• Modificarea formularelor statistice din sistemul judecătoresc de către Ministerul

Justiţiei, pentru distingerea dosarelor din domeniul proprietăţii intelectuale.

1. Luînd În consideraţie că la 01 ianuarie 2011 a intrat În vigoare Legea 139/2010 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, s-a analizat situaţia actuală din domeniu şi s-a identificat
necesitatea modificării acesteia, ca urmare a consultărilor publice organizate la AGEPI cu
participarea reprezentanţilor titulari lor de drepturi şi ai utilizatorilor, ai organizaţiilor de gestiune
colectiv.ă, autorităţilor publice, mediului privat. t

In acest context, CNPI a constatat oportunit2 tea demarării procedurii de modificare a Legii
nr. l 39/2010, În special a prevederilor referitoare la remuneraţia compensatorie (art. 26-27),
încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin intermediul reţelelor de calculatoare (art.
66), utilizarea programelor pentru calculator de către autorităţile publice În temeiul licenţelor unice

http://www.agepi.md
http://www.mec.gov.md;


negociate de Guvern cu titularii programelor pentru calculator (art. 29), stabilirea despăgubiri lor
pentru titularii de drepturi (art. 63).

2. În conformitate cu art. 71 al Legii nr. 139/2010, Guvernul urmează a prezenta
Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare În concordanţă cu Legea
menţionată. În acest sens, pe parcursul a şase luni, AGEPI a organizat o serie de consultări publice
cu participarea autorităţilor publice şi a societăţii civile, interesate de domeniul gestiunii colective
de drepturi, pe marginea următoarelor proiecte normative:

• Regulamentul privind gestiunea colectiva a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
• Regulamentul privind tarifele minime ale remuneraţiei de autor;
• Regulamentul privind Comisia de Mediere;
• Regulamentul privind Înregistrarea obiectelor protejate de dreptul de autor ŞI drepturi

conexe.

3. Reieşind din considerentul că subiecţii vizaţi nemijlocit În Legea nr.139/2010 sunt
autorii, interpreţii şi alţi oameni de creaţie, s-a considerat că cel mai eficient mod de diseminare a
informaţiei este organizarea unor mese rotunde În cadrul uniunilor de creaţie, pentru consultarea şi
informarea autorilor privind drepturile şi obligaţiile lor, modalităţi de transmitere a drepturilor sau
relaţiile cu organizaţiile de gestiune colectivă.

4. Actualmente, o problemă de maximă importanţă este fenomenul pirateriei În domeniul
audiovizualului. Combaterea şi prevenirea unor asemenea Încălcări necesită eforturi comune din
partea organelor statului responsabile de protecţia şi respectarea normelor legale ale titularilor de
drepturi. În acest sens, este extrem de evidentă implicarea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului Întru minimalizarea indicelui pirateriei În mediul audiovizual.

Referitor la colaborare instituţională, se impune crearea unui grup de lucru cu participarea
reprezentanţilor CCA şi ai AGEPI, precum şi elaborarea unui Plan de Acţiuni În scopul respectării
dreptului de autor şi drepturilor conexe de către radiodifuzori.

5. În ceea ce priveşte reflectarea activităţii CNPI pe paginile web www.agepi.md şi
www.mec.gov.md. aceasta ar permite coordonarea activităţilor curente În mod eficient şi
mediatizarea acestora pentru a facilita consultarea şi propunerea măsurilor şi acţiunilor orientate
spre dezvoltarea şi consolidarea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale. La fel,
informaţia urmează să fie plasată şi pe paginile web ale tuturor instituţiilor membre ale CNPI.

În acelaşi context, AGEPI a Înregistrat numele de domen wViw.stoppirateria.md, care va
conţine informaţia deplină ce vizează activitatea CNPI, precum şi acţiunile Întreprinse de
autorităţile publice În vederea combaterii fenomenului pirateriei şi contrafacerii.

6. Luînd În consideraţie că CNPI are un rol de grup strategic, la un nivel politic ridicat, care
propune Guvernului politici În domeniul proprietăţii intelectuale, s-a analizat posibilitatea
actualizării componenţei Comisiei, avînd În vedere că există ministere care s-au desfiinţat, urmînd
a se aprecia În funcţie de atribuţiile specifice relevante În domeniu necesitatea introducerii şi a
reprezentanţilor altor instituţii.

În acelaşi timp, membrii CNPI sunt În prezent pe nivele diferite de decizie, unele instituţii
fiind reprezentate la cel mai Înalt nivel (ministru sau viceministru, director etc.), altele sunt
reprezentate de specialişti, motiv pentru care s-a evidenţiat stabilirea unui grad minim de
reprezentare, astfel Încît să se asigure pe cît posibil, o comunicare la acelaşi nivel Între membrii
Comisiei.

7. Revizuirea Regulamentului CNPI este imperios necesară, astfel Încît să se extindă şi să
fie simultan mai bine definite atribuţiile acesteia, clarificarea sistemului de raportare şi
monitorizare a Îndeplinirii acţiunilor prevăzute. Totodată prin revizuire este de dorit să fie mai bine
definit rolul şi responsabilităţile mediului privat, al reprezentanţilor titularilor de drepturi, În
funcţionarea Comisiei. Pentru ca lucrările CNPI să fie coordonate cu evoluţiile din mediul politic,
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economic şi social al Republicii Moldova s-a ajuns la un consens ca reuniunile la nivelul
decizional al Comisiei să aibă loc trimestrial, iar cele la nivelul grupurilor de lucru - o dată la 2
luni. În aceiaşi ordine de idei, avînd În vedere impactul activităţii de apărare şi protecţie a
drepturilor de proprietate intelectuală asupra Întregii societăţi, regulamentul CNPI va trebui să
reglementeze căi mai eficiente de asigurare a transparenţei modului de lucru.

8. Reieşind din faptul expirării Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie şi
utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.l143 din
18.09.2003, este oportună elaborarea unei noi strategii În domeniu. Structura Strategiei Naţionale
de Proprietate Intelectuală pentru anii 2011-2015 va fi alcătuită din următoarele compartimente:

• Situaţia actuală a sistemului naţional de proprietate intelectuală;
• Misiunea, viziunea şi obiectivele principale ale strategiei;
• Măsuri şi acţiuni specifice pentru realizarea obiectivelor;
• Estimarea impactului şi a costurilor (financiare şi non financiare) aferente implementării;
• Rezultatele scontate şi indicatorii de progres;
• Etapele de implementare a strategiei;
• Prevederi finale.

Astfel, În baza informaţiilor prezentate În şedinţă, Comisia Naţională pentru Proprietatea
Intelectuală, În conformitate cu p. 18-21 ale Regulamentului,

HOTĂRĂŞTE:

1. AGEPI va iniţia modificarea Legii nr.l39 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, cu consultarea prealabila a tuturor persoanelor interesate;

2. AGEPI va finaliza activitatea de elaborare a actelor normative subsidiare Legii nr.139 din
02.07,20 IOprivind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu consultarea prealabilă a tuturor
persoanelor interesate. În privinţa Regulamentului privind tarifele minime ale remuneraţiei
de autor, grupul de lucru de pe lîngă Ministerul Economiei va analiza oportunitatea
implicării statului În reglementarea tarifelor minime din domeniul gestiunii colective;

3. AGEPI va iniţia organizarea unor mese rotunde În cadrul uniunilor de creaţie privind noile
prevederi ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

4. AGEPI În comun cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului, vor crea un grup de
lucru specializat, precum şi vor elabora un Plan de Acţiuni În scopul respectării dreptului
de autor şi drepturilor conexe de către radiodifuzori;

5. Membrii CNPI vor reflecta activitatea acesteia pe pagina oficială a instituţiilor pe care le
reprezintă;

6. AGEPI va iniţia proiectul de modificare a componenţei Comisiei Naţionale pentru
Proprietatea Intelectuală În vederea:

• Includerii 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;

• Excluderii reprezentantului Ministerului Industriei şi Infrastructurii, având În
vedere că această instituţie a fost lichidată;

• Stabilirii unui grad minim de reprezentare În cadrul CNPI la nivel de viceministru.
7. AGEPI va iniţia proiectul de modificare a Regulamentului Comisiei Naţionale pentru

Proprietatea Intelectuală În vederea:
• Instituirii unui mecanism de realizare a deciziilor CNPI;
• Revizuirii şi extinderii atribuţiilor CNPI, clarificării sistemului de raportare ŞI

monitorizare a Îndeplinirii acţiunilor prevăzute În planul de acţiune 2010 - 2011;
• Stabilirii frecvenţei şedinţelor CNPI şi ale grupurilor de lucru;
• Revizuirii şi definirii rolului şi responsabilităţilor mediului privat, al

reprezentanţilor titularilor de drepturi, În funcţionarea CNPI;



•

• Asigurării transparenţei modului de lucru al CNPI;
• Stabilirii şi respectării 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.

• Asigurării secretariatului lucrărilor CNPI şi coordonării 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. AGEPI va continua elaborarea Strategiei Naţionale de Proprietate Intelectuală pentru anii
2011-2015 În baza proiectului de structură prezentat;

9. AGEPI va elabora un Plan de acţiuni anual 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.);

10. Membrii CNPI vor delega cîte doi reprezentanţi (unul fiind specialist În tehnologii
informaţionale) pentru analizarea oportunităţii creării sistemului informatic integrat privind
informaţiile necesare combaterii Încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală;

II. AGEPI va Întreprinde acţiunile necesare În vederea organizării Conferinţei naţionale
antipiraterie şi anticontrafacere (2011-2012);

12. AGEPI În comun cu Ministerul Justiţiei vor analiza necesitatea modificării formularelor
statistice din sistemul judecătoresc, pentru distingerea dosarelor din domeniul proprietăţii
intelectuale.

Viceprim-ministru,
ministru al Economiei,
preşedinte al Comisiei Naţionale
pentru Proprietatea Intelectuală

Valeriu LAZĂR
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