Nota informativă
la proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite
Drepturile de autor reprezintă temelia economică a industriei creative, stimulând
inovarea, activitatea creativă, investițiile și producția. Astfel, dreptul de autor și drepturile
conexe reprezintă un mijloc important pentru asigurarea recompensării activităților din
sectorul creativ.
Reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul dreptului de autor și
drepturilor conexe au menirea de a oferi un grad sporit de protecție titularilor de drepturi, prin
instituirea unui cadru legal care oferă posibilitatea valorificării operelor protejate de aceste
drepturi.
În prezent, cadrul normativ național care reglementează dreptul de autor și drepturile
conexe, gestiunea acestor drepturi, precum și aspectele ce țin de funcționarea sistemului de
gestiune colectivă îl constituie Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile
conexe. Astfel, evoluția Republicii Moldova pe calea integrării europene a determinat
armonizarea legislației din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe cu acquis-ul
comunitar, în scopul asigurării unui nivel de protecție şi de respectare a drepturilor titularilor
de drepturi echivalent celui existent în Uniunea Europeană.
Promovarea dialogului și cooperarea între organizațiile de gestiune colectivă a
drepturilor de autor și conexe în scopul de a promova disponibilitatea operelor și a altor
elemente protejate și transferul de redevențe pentru utilizarea acestor opere sau a altor
elemente protejate constituie un obiectiv ce se regăsește în art. 291 din Planul național de
acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016. Respectiv, întru realizarea acestui obiectiv, de către
AGEPI a fost elaborat și promovat proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr.
114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală), aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 671/2018 și înregistrat în Parlament cu nr. 257 din 13.08.2018.
Proiectul de act normativ menționat a fost exclus din procedura legislativă, în temeiul
Dispoziției DDP/C-1 nr. 3 emisă la 20 iunie 2019 de către Președintele Parlamentului (nu a
fost examinat în decursul legislaturii în care a fost înregistrat, a devenit nul conform
prevederilor art. 47 alin. (12) și (14) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.
797/1996).
Cu asistența proiectului Uniunii Europene „Suport pentru dialogul structurat în
domeniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere și
îmbunătățirea procesului de aproximare legală” (în continuare, Proiectul UE), proiectul legii
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 139/2010 privind dreptul
de autor și drepturile conexe și Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală) de comun cu prevederile actuale ale Legii nr. 139/2010 privind
dreptul de autor și drepturile conexe au fost supuse evaluării de către expertul, dna Irina
Lucan-Arjoca.
În context, urmare analizei Raportului elaborat de către dna Irina Lucan-Arjoca, expert
în
cadrul
proiectului
UE
(poate
fi
accesat
la
următorul
link:
http://agepi.gov.md/ro/news/raport-de-evaluare-legii-nr-1392010-privind-dreptul-de-autor%C5%9Fi-drepturile-conexe), precum și a recomandărilor ample formulate în conținutul
acestuia, s-a impus necesitatea elaborării unei noi redacții a Legii privind dreptul de autor și
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drepturilor conexe. Or, potrivit uneia din concluziile expertului, „noul proiect de act
legislativ trebuie să aibă o structură omogenă, care înlesnește cunoaşterea şi aplicarea
normelor legale atât de către grupurile țintă vizate, cât și de către simplii cetățeni, cunoscut
fiind faptul că domeniul este de un deosebit interes”.
Suplimentar, la nivelul documentelor de politici, realizarea acțiunii ce ține de elaborarea
proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe se subscrie și printre obiectivele
stabilite în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 235/2021 (acțiunea de la pct. 19.5.1.).
În context, proiectul legii privind dreptul de autor și drepturile conexe este elaborat întru
necesitatea armonizării prevederilor legislației din acest domeniu la reglementările acquisului comunitar relevant, având menirea de a oferi un grad ridicat de protecție autorilor și
titularilor de drepturi de autor și conexe, prin instituirea unui cadru legal care oferă
posibilitatea valorificării operelor și altor obiecte protejate de aceste drepturi, de la stabili un
mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a remunerației de către organizațiile de
gestiune colectivă și responsabilizarea tuturor părților implicate în acest proces, precum și de
a spori gradul de transparență în activitatea organizațiilor de gestiune colectivă.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Prezenta Lege transpune: Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993
privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe
aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 248 din 6 octombrie 1993, așa cum a fost modificată ultima
dată prin Directiva (UE) 2019/789 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie
2019; Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996
privind protecția juridică a bazelor de date, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 77 din 23 martie 1996; Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor
conexe în societatea informațională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167
din 22 iunie 2001, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2019/790 a
Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019; Directiva 2001/84/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în
beneficiul autorului unei opere de artă originale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 272 din 13 octombrie 2001; Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
(Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din
30 aprilie 2004; Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12
decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe
dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (versiune codificată), publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 376 din 27 decembrie 2006; Directiva 2006/116/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a
dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (versiune codificată), publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 372 din 27 decembrie 2006, așa cum a fost modificată ultima
dată prin Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie
2011; Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (Text cu
relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 111 din 5 mai
2009; Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie
2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției
prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de
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vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei
2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe
în societatea informațională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 din 20
august 2017; precum și transpune parțial: Directiva (UE) 2019/789 a Parlamentului
European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea
dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale
organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și
radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE),
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 130 din 17 mai 2019; Directiva
2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața
internă (Text cu relevanță pentru SEE) și Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European
și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică
digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (Text cu relevanță pentru
SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 130 din 17 mai 2019.
Gradul de compatibilitate a prevederilor ce se conțin în proiectul legii cu actele UE
menționate supra, este reflectat în tabelele de concordanță, elaborate pe fiecare Directivă în
parte și care constituie parte integrantă a setului de materiale aferente proiectului de act
normativ.
Suplimentar, asigurarea respectării drepturilor de autor și drepturilor conexe reprezintă
un obiectiv de cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană care rezultă din
prevederile Acordului de Asociere (Titlul V “Comerț și aspecte legate de comerț” Capitolul 9
“Drepturi de proprietate intelectuală”), concomitent, aceasta fiind o acțiune stabilită și prin
art. 291 din Planul național de acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE
pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În context, prin proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe se propun
a se reglementa următoarele aspecte importante:
 Cadrul juridic aplicabil dreptului de autor și drepturilor conexe, a noțiunilor care au
drept scop explicarea conceptelor utilizate pe tot cuprinsul proiectului, majoritatea dintre
acestea reprezentând transpunerea legislației comunitare.
> Atribuțiile AGEPI în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. Or, în
condițiile Legii nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
dreptul de autor și drepturile conexe, de rând cu proprietatea industrială, reprezintă o
componentă a proprietății intelectuale. În esență, atribuțiile propuse vin să consolideze
capacitățile instituției în procesul creării cadrului de politici în acest domeniu, instruirii
actorilor implicați pe acest segment, colaborării instituționale atât la nivel regional, cât și pe
plan extern pe domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. Sub aspect funcțional,
atribuțiile propuse au drept scop să fortifice capacitățile operaționale ale AGEPI în calitatea
sa de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului să asigure gestionarea
eficientă a drepturilor de autor și drepturilor conexe de către entitățile ce formează sistemul de
gestiune colectivă, precum și să întreprindă măsurile ce se impun și expres prevăzute de lege
în cazul în care acestea nu funcționează eficient. De menționat că, toate operațiunile juridice
realizate în raport cu actele administrative ce se propun a fi emise, sunt reglementate de
prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova.
> Condițiile de protecție a operelor și obiectelor drepturilor conexe, totodată, fiind
extinsă lista obiectelor în raport cu care nu se răsfrânge protecția dreptului de autor; drepturile
morale și patrimoniale ale subiecților drepturilor de autor, precum și calculul termenelor de
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protecția a dreptului de autor, fiind realizată în acest sens, transpunerea Directivei
2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata
de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (versiune codificată) și a
Directivei 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de
modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a
anumitor drepturi conexe.
> Excepțiile și limitările exercitării dreptului de autor și drepturilor conexe. La acest
capitol, au fost indicate expres care sunt excepțiile și limitările de la dreptul de reproducere,
dreptul de radiodifuzare, dreptul de comunicare publică și dreptul de punere la dispoziția
publicului, acțiuni care sunt permise, fără consimțământul autorului sau al titularilor de
drepturi și fără plata vreunei remunerații, însă cu condiția pentru unele dintre acestea, să se
menționeze sursa și numele autorului. În ceea ce privește operele de artă grafică sau plastică,
fotografică sau de arhitectură, condiția este că trebuie să se menționeze locul unde se găsește
originalul.
> Instituirea normelor privind utilizarea anumitor opere și a altor obiecte ale
protecției fără autorizarea titularilor de drepturi și fără plata vreunei remunerații, în
beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a
materialelor imprimate. Prin Legea nr. 240/2017 a fost ratificat Tratatul pentru facilitarea
accesului la operele publicate ale persoanelor nevăzătoare cu deficiențe de vedere sau cu alte
dificultăți de citire a materialelor imprimate (adoptat în cadrul Conferinței Diplomatice de la
Marrakesh, Maroc, care a avut loc în perioada 16-30 iunie 2013, la data de 27 iunie 2013 a
fost adoptat). Prin intermediul Tratatului, Republica Moldova și-a asumat obligația de a oferi
șanse egale tuturor persoanelor, de a respecta și recunoaște drepturile persoanelor cu
dizabilități și de a beneficia de măsuri care să le asigure integrarea socială și profesională. În
același timp, potrivit clauzelor Tratatului, părțile contractante trebuie să prevadă în legislația
națională privind dreptul de autor limitări sau excepții de la dreptul de reproducere, dreptul de
distribuție și dreptul de comunicare publică, după cum este stabilit în Tratatul OMPI privind
dreptul de autor, pentru a facilita disponibilitatea operelor sub formă de exemplare în format
accesibil pentru persoanele beneficiare. Limitările sau excepțiile prevăzute în legislația
națională trebuie să permită introducerea modificărilor necesare pentru a asigura accesul la
operă într-un format alternativ.
Suplimentar, prin prezentul proiect de act normativ, la acest capitol a fost asigurată
transpunerea Directivei (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13
septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale
protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a
Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și
drepturilor conexe în societatea informațională.
În context, o condiție obligatorie a exemplarului în format accesibil pentru persoana
beneficiară o constituie integritatea operei sau a altui obiect al protecției, însă se se țină cont
că modificările corespunzătoare necesare să devină accesibile în formatul alternativ. Totodată,
se propun să se reglementeze și obligațiile entităților autorizate, în vederea furnizării către
persoanele beneficiare de servicii de educație, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces
la informații.
 Revizuirea sistemului de gestiune a dreptului de autor și a drepturilor conexe prin
asigurarea transpunerii parțiale a Directivei 2014/26/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a
drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor
muzicale pentru utilizare online pe piața internă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 84 din 20 martie 2014.
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Propunerile ce se conțin în proiectul de act normtiv cu referire la gestiunea drepturilor
de autor și a drepturilor conexe au drept scop crearea unui cadru legal unitar și coerent cu
privire la modul de organizare, funcționare și desfășurare a activității organizațiilor de
gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, asigurând standarde înalte de
administrare, gestiune financiară, transparență, raportare, precum și crearea cadrului
corespunzător de supraveghere și control al organizațiilor de gestiune colectivă.
Astfel, pentru protejarea intereselor titularilor dreptului de autor și drepturilor conexe,
se consideră judicioasă revizuirea reglementărilor referitoare la gestionarea acestor drepturi.
Utilizarea operelor protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe necesită
acordarea de licențe de către diferiți titulari ai drepturilor de autor, aceștia, având posibilitatea
alegerii între gestiunea individuală sau colectivă prin intermediul organizației de gestiune
colectivă a drepturilor deținute.
Deși un titular de drepturi poate opta pentru gestiunea drepturilor patrimoniale în mod
individual, totuși, statutul de membru al unei organizații de gestiune colectivă asigură
respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, colectarea remunerațiilor pentru
valorificarea acestor drepturi, precum și repartizarea sumelor cuvenite fiecărui titular de
drepturi.
Prin urmare, reglementarea funcționării organizațiilor de gestiune colectivă într-o
manieră unitară și coerentă este o condiție esențială pentru asigurarea transparenței activității
acestora și pentru responsabilizarea față de membrii lor și de titularii de drepturi.
În cadrul unui sistem de gestiune colectivă, titularii de drepturi autorizează, la alegere,
o organizație de gestiune colectivă pentru a le gestiona drepturile, categoriile de drepturi sau
tipurile de opere și alte obiecte protejate, indiferent de naționalitatea, reședința sau domiciliul
titularilor de drepturi, precum și revocă această autorizație; acordă licențe pentru utilizările
necomerciale ale oricăror drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere și alte obiecte
protejate; beneficiază de remunerațiile ce i se cuvin pentru utilizarea creațiilor sale.
Astfel, esența funcționării oricărei organizații de gestiune colectivă constă în
asigurarea legăturii între autori și utilizatorii operelor protejate, deoarece ele garantează, pe de
o parte, autorilor achitarea remunerației pentru utilizarea operelor lor, iar pe de altă parte,
facilitează activitatea utilizatorilor, deoarece printr-un singur acord achită remunerația
datorată autorilor.
Este clar că prin sistemul de gestiune colectivă titularii de drepturi nu mai dețin decât
un control indirect asupra unor aspecte ale exercitării drepturilor lor, dar dacă acest sistem
funcționează corect, organizațiile de gestiune colectivă nu mai sunt doar un simplu
„instrument eficace de colectare și repartizare a remunerațiilor”, dar au și sarcina de a asigura
efectiv promovarea intereselor morale ale autorilor și apărarea intereselor lor patrimoniale.
Pe lângă avantajele oferite titularilor de drepturi, sistemul gestiunii colective oferă
mari avantaje și utilizatorilor, care, în acest fel, pot avea ușor acces la operele de care au
nevoie, de la o sursă unică, dat fiind faptul că gestiunea colectivă simplifică negocierile cu
utilizatorii ca și controlul utilizărilor și colectarea remunerațiilor.
Membri ai organizației de gestiune colectivă pot fi autorii și titularii de drepturi,
inclusiv alte organizații de gestiune colectivă și asociații ale titularilor de drepturi, dacă
aceștia îndeplinesc condițiile de aderare prevăzute în statut ce se bazează pe criterii obiective,
transparente și nediscriminatorii.
Organizațiile de gestiune colectivă au statut de asociație obștească și se înființează prin
libera asociere a titularilor de drepturi, având scopul principal gestiunea dreptului de autor sau
a drepturilor conexe în numele titularilor de drepturi și în beneficiul colectiv al acestora, fiind
deținute sau controlate de membrii săi. Respectivele entități urmează a fi create în mod
separat pentru gestionarea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere și alte
obiecte protejate ale unor categorii distincte de titulari.
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În ceea ce privește restricțiile pentru activitatea organizațiilor de gestiune colectivă,
acestea nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au
primit mandat de gestiune colectivă, nu li se pot transfera sau transmite drepturi de autor și
conexe sau utilizarea acestor drepturi, precum și nu au dreptul să desfăşoare activitate
comercială sau să utilizeze operele şi obiectele drepturilor conexe care i-au fost încredinţate
în gestiune.
O cerință obligatorie ca o asociație obștească ce are drept scop gestiunea drepturilor de
autor sau a drepturilor conexe să obțină calitatea de organizație de gestiune colectivă este să
fie avizată de către AGEPI prin decizia directorului general cu îndeplinirea cumulativă a unor
condiții indicate expres în proiectul legii.
> Gestiunea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Potrivit proiectului, drepturile
de autor și drepturile conexe pot fi gestionate colectiv obligatoriu, respectiv doar prin
intermediul unei organizații de gestiune colectivă desemnată colector (ex. dreptul la
remuneraţie compensatorie pentru copia privată; dreptul la remuneraţie compensatorie pentru
reproducerea reprografică; dreptul la retransmitere prin cablu; dreptul de retransmisie, etc.);
supuse gestiunii colective extinse, care presupune extinderea efectelor unei licenţe eliberate
utilizatorilor de către organizaţia de gestiune colectivă reprezentativă în numele titularilor de
drepturi, membri ai acesteia sau care, în alt mod, i-au încredinţat în gestiune drepturile și
asupra titularilor de drepturi care nu au calitatea de membru al acestei organizaţii şi nici nu iau încredinţat, în vreun alt mod, drepturile în gestiune (ex. dreptul de comunicare publică a
operelor muzicale, literare, științifice și de artă grafică sau plastică, precum și a
videogramelor; dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale, literare, științifice și de artă
grafică sau plastică; dreptul de comunicare publică prin satelit); gestionate colectiv facultativ,
pentru categoriile cărora organizațiile de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de
drepturi care au autorizat-o să le gestioneze drepturile, categoriile de drepturi sau tipurile de
opere și alte obiecte protejate (dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau
videograme; dreptul de reproducere a operelor literare, științifice și a operelor de artă grafică
sau plastică; dreptul de împrumut, cu excepția împrumutului public, etc.) și gestionate
colectiv pe bază de mandat special, respectiv, drepturile gestionate prin intermediul
organizațiilor de gestiune colectivă, numai în limita mandatului special acordat de titularii de
drepturi, cu excepția celor care cad sub incidența celor trei tipuri de gestiune colectivă
menționate supra.
În prezent, redacția actuală a art. 26 (Reproducerea operelor în scopuri personale. Copia
privată) și 27 (Reproducerea reprografică de către biblioteci, arhive şi de alte instituţii) din
Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, a provocat opinii
contradictorii cu privire la aplicabilitatea acestora și, respectiv, cu referire la modul și
cuantumul de achitare a remunerației compensatorii pentru copia privată și reproducerea
reprografică.
În context, prin prevederile propuse în proiect la acest capitol se urmărește obiectivul ce
ține de responsabilizarea părților implicate în procesul de colectare și achitare a remunerației
compensatorii pentru echipamentele concepute pentru realizarea de copii private și
reproduceri reprografice, precum și pentru suporturile materiale pe care se pot realiza și stoca
înregistrări sonore și audiovizuale. Prin urmare, la acest capitol se propune un nou mecanism
de colectare a remunerației compensatorii pentru copia privată și reproducerea reprografică.
Respectiv, au fost incluse prevederi ce țin de achitarea remunerației comepnsatorii
organizației de gestiune colectivă desemnată cu acest drept de către importatorii și
producătorii de echipamente și suporturi materiale și corelativ, condițiile de repartizare și
achitare a remunerației compensatorii de către organizația de gestiune colectivă astfel
desemnată. Totodată, pentru a exclude careva divergențe cu privire la cuantumul remunerației
compensatorii, echipamentele sau suporturile materiale pentru care urmează a fi achitată, se
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propune ca aceasta să fie egală cu 0,3% pentru echipamente și suporturi materiale, calculată
din: a) valoarea statistică a echipamentelor și suporturilor materiale importate, pentru
importatori; b) prețul de producere al echipamentelor și suporturilor materiale, fără taxa pe
valoarea adăugată, pentru producători. Echipamentele și suporturile materiale pentru care
urmează să se achite remunerația compensatorie vor fi reglementate exhaustiv într-o listă ce
va fi identificată conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor și care va constitui anexă la
Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. În ceea ce privește remunerația
compensatorie pentru reproducerea reprografică, cuantumul acesteia propus în proiect este
egal cu 1% calculată din: a) valoarea statistică a echipamentelor, pentru importatori; b) prețul
de producere al echipamentelor, fără taxa pe valoarea adăugată, pentru producători; c) prețul
per pagină a copiilor realizate, pentru centrele de copiere care utilizează echipamentele și
suporturile concepute pentru realizarea de copii și pe care se pot realiza reproduceri ale
operelor exprimate în scris sau grafic. (Detaliile privind mecanismul propus cu referire la
remunerația compensatorie sunt descrise în Analiza impactului de reglementare pe marginea
proiectului legii).
> Statutul organizațiilor de gestiune colectivă. Una din condițiile care urmează să o
întrunească o asociație obștească pentru a fi avizată în calitate de organizație de gestiune
colectivă o constituie că statutul urmează să corespundă cerințelor legii privind dreptul de
autor și drepturilor conexe. Astfel, în proiectul de act normativ sunt indicate expres
dispozițiile care urmează să le conțină statutul unei organzații de gestiune colectivă, în esență,
acesta urmează să presupună un conținut mai specific și mai amplu decât al unei asociații
obștești. Totodată, reieșind din considerentul că, în prezent, eventualele modificări la statut
sunt aduse la cunoștința AGEPI cu întârziere, proiectul conține expres termenul de prezentare
spre avizare AGEPI a acestora, sub sancțiunea nulității de drept, în cazul nerespectării acestei
condiții.
> Transparența activității organizațiilor de gestiune colectivă și Raportul anual de
transparență. Printre obligațiile generale ale organizațiilor de gestiune colectivă care sunt
expres indicate în cuprinsul proiectului de lege, se subscrie și obligația de a asigura
transparența activității de gestiune colectivă atât în raporturile cu membrii săi, cât și în raport
cu autoritățile publice și utilizatorii. Astfel, se popune ca această obligație să se materializeze
inclusiv prin sarcina organizațiilor de gestiune colectivă de a pune la dispoziția fiecărui titular
de drepturi căruia i-au repartizat venituri provenite din drepturi sau în beneficiul căruia au
efectuat plăți în perioada la care se referă informațiile, cel puțin o dată pe an, informații
precum veniturile provenite din drepturi repartizate titularului de drepturi; perioada în care au
avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate și plătite titularului de drepturi, cu
excepția cazurilor în care organizația de gestiune colectivă nu poate furniza aceste informații
din rațiuni obiective legate de raportările efectuate de către utilizatori; comisionul de gestiune
reținut, precum și orice rețineri efectuate în alte scopuri (sociale, culturale etc.) ș.a.
În ceea ce privește conținutul raportului anual de transparență, reieșind din
considerentul că în prezent fiecare organizație de gestiune colectivă întocmește raportul anual
(darea de seamă) și include în conținutul acestuia informații incomplete, iar Legea actuală nu
prevede obligații în acest sens, se propune introducerea prevederilor referitoare la informațiile
exprese și exhaustive ce trebuie incluse în raportul anual de transparență, cum ar fi: situațiile
financiare, contul de venituri și cheltuieli și o situație a fluxurilor de numerar; un raport al
activității din anul calendarisctic precedent; informațiile privind remunerațiile colectate,
defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe surse de colectare, etc. Corespunzător, se
propune instituirea obligației organizației de gestiune colectivă să publice raportul anual de
transparență pe pagina sa proprie de internet, unde rămâne la dispoziția publicului minim 5
ani.
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> Regulile în baza cărora se exercită gestiunea colectivă. În conformitate cu aceste
reguli, remunerațiile colectate de organizația de gestiune colectivă nu sunt și nu pot fi
asimilate veniturilor acestora, cu excepția comisionului de gestiune. Mai mult decât atât, toate
beneficiile obținute de organizație din plasamente bancare sau alte activități, precum și cele
obținute cu titlu de prejudicii sau despăgubiri ca urmare a încălcării dreptului de autor sau
drepturilor conexe, urmează să fie repartizate între titularii de drepturi membri, respectiv, nu
pot constitui venituri ale organizațiilor de gestiune colectivă. Totodată, sumele datorate
titularilor de drepturi, precum și altor organizații de gestiune colectivă se repartizează și se
plătesc cu regularitate și cu exactitate, în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9
luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate remunerațiile, cu excepția
cazului în care aceste termene nu pot fi respectate, din motive obiective.
> Comisionul de gestiune colectivă. Acesta reprezintă suma percepută, reținută sau
compensată de o organizație de gestiune colectivă din veniturile provenite din drepturi sau din
orice venit derivat din investirea veniturilor provenite din drepturi pentru a acoperi costurile
aferente serviciilor de gestiune a dreptului de autor sau a drepturilor conexe. În cazul în care
un titular de drepturi autorizează o organizație de gestiune colectivă să îi gestioneze
drepturile, organizația de gestiune colectivă este obligată să ofere titularului de drepturi, prin
orice mijloace, inclusiv electronice, informații privind comisionul de gestiune și alte rețineri
din veniturile provenite din drepturi și din oricare venituri derivate din investirea veniturilor
provenite din drepturi, înainte de a obține acordul acestuia privind gestionarea drepturilor
sale.
Printre regulile de bază care urmează a fi respectate de către organizațiile de gestiune
colectivă cu referire la comisionul de gestiune pot fi enumerate: reținerile să fie rezonabile în
raport cu serviciile prestate de organizația de gestiune colectivă pentru titularii de drepturi,
inclusiv să fie stabilite pe baza unor criterii obiective; comisionul de gestiune nu poate depăși
costurile justificate și documentate suportate de organizația de gestiune colectivă în scopul
gestionării dreptului de autor și a drepturilor conexe; organizația de gestiune colectivă nu
aplică alte rețineri decât cele aferente comisionului de gestiune veniturilor provenite din
drepturile pe care le gestionează pe baza unui acord de reprezentare sau oricăror venituri
derivate din investirea respectivelor venituri provenite din drepturi, cu excepția cazului în
care prin statut se prevede posibilitatea ca o organizație de gestiune colectivă să poată presta
servicii sociale, culturale sau educaționale finanțate prin intermediul reținerilor din veniturile
provenite din drepturi.
În context, comisionul de gestiune va fi reținut pentru fiecare drept gestionat, în
cuantum, după cum urmează:
a) pentru drepturile gestionate colectiv obligatoriu, precum și pentru drepturile
gestionate colectiv extins – comisionul reținut de către organizația de gestiune colectivă
desemnată colector și organizațiile beneficiare nu poate depăși cumulativ 30% din sumele
repartizate fiecăruia;
b) pentru drepturile gestionate colectiv facultativ – comisionul datorat de proprii membri
se reține de organizația de gestiune colectivă la momentul efectuării repartiției și nu poate
depăși 30% din sumele repartizate individual;
c) pentru drepturile gestionate în bază de mandat special – comisionul se stabilește de
organizația de gestiune colectivă pe bază contractuală, cu respectarea tratamentului egal.
Preponderent comisionul de gestiune urmează să fie reținut de către organizațiile de
gestiune colectivă la momentul repartiției, ceea ce le va permite o mai bună organizare și
administrare a activității. Totodată, organizațiile de gestiune colectivă vor fi motivate să
achite în cel mai scurt timp posibil remunerațiile acumulate pentru a-și putea acoperi costurile
de gestiune.
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> Stabilirea tarifelor conform metodologiilor negociate. În prezent, tarifele minime ale
remunerației de autor, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2001. Potrivit
raportului elaborat de către expertul din cadrul Proiectului UE, “practica arată că stabilirea
nivelului remunerațiilor în cuprinsul unei hotărâri de guvern nu a fost benefică pentru
Republica Moldova, nefiind asigurat un tratament egal și nediscriminatoriu diferitelor
categorii de utilizatori. S-au înregistrat abuzuri prin impunerea unor tarife care nu sunt
actualizate în funcție de necesitățile pieței din Republica Moldova, bazate pe criterii obiective
și nediscriminatorii, fiind prevăzute marje considerabile între plafonul maxim și remunerațiile
minime”. Prin urmare, s-a recomandat stabilirea unei proceduri legale (negociere, mediere sau
arbitraj, instanța de judecată) pentru stabilirea remunerațiilor datorate de utilizatori
organismelor de gestiune colectivă.
În context, prin prezentul proiect se propune ca remunerațiile cuvenite autorilor și
titularilor de drepturi conexe, precum și condițiile de colectare și plată, să se stabilească de
către organizațiile de gestiune colectivă și utilizatori în cuprinsul metodologiilor negociate.
Astfel, este reglementat mecanismul cu referire la negocierea metodologiilor, respectiv, se
conțin prevederi cu referire la elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină
metodologiile, comisiile de negociere, criteriile principale, în baza cărora se negociază
metodologiile, durata maximă de negociere a acestora. Un principiu de bază la stabilirea
remunerațiilor îl constituie faptul că acestea trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea
economică și ponderea utilizării drepturilor în cauză, ținând seama de caracteristicile și de
sfera de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate, precum și de valoarea economică a
serviciului prestat de organizația de gestiune colectivă.
Metodologiile vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, respectiv,
vor fi opozabile utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat.
> Colectorul și structura comună de colectare. Colectorul urmează a fi desemnat în
scopul colectării remunerațiilor ce se cuvin autorilor și altor titulari ai dreptului de autor și ai
drepturilor conexe pentru drepturile gestionate colectiv obligatoriu sau prin gestiune colectivă
extinsă. Colectorulva fi desemnat din rândurile organizațiilor de gestiune colectivă sau
structurilor comune de colectare prin decizie a Directorului general AGEPI publicată în
Monitorul Oficial, care va avea ca bază propunerea organizațiilor de gestiune colectivă
avizate materializată printr-o cerere comună depusă la AGEPI. Astfel, colectorul desemnat
încheie cu toate organizațiile de gestiune colectivă beneficiare un acord prin care se stabilesc
criteriile de colectare, repartizare și plată a remuneraţiilor, comisionul de gestiune, cât și
informațiile pe care colectorul și organizațiile beneficare urmează să și le ofere reciproc, cu
bună credință, pe perioada aplicării acestuia.
Reieșind din conceptul sistemului de gestiune colectivă propus prin prezentul proiect de
act normativ, în scopul optimizării funcției de colectare a remunerației de autor, organizațiile
de gestiune colectivă vor putea înființa, cu avizul AGEPI, structuri comune de colectare (cu
statut de asociații obștești) pentru unul sau mai multe drepturi gestionate colectiv obligatoriu,
supuse gestiunii colective extinse, facultative, precum și celor gestionate colectiv pe bază de
mandat special.
> Drepturile și obligațiile utilizatorilor, în calitate de participanți la sistemul de
gestiune colectivă. Astfel, printre cele mai importante drepturi ale utilizatorilor sunt de a
apela la organizațiile de gestiune avizate, pentru obținerea licenței pentru utilizarea operelor
și/sau altor obiecte ale drepturilor conexe, înainte de utilizarea acestora; de a solicita de la
organizațiile de gestiune colectivă cu referire la repertoriul gestionat, remunerația ce urmează
a fi plătită, precum și alte condiții de licențiere; de la participa la negocierea metodologiilor.
Corespunzător, obligațiile utilizatorilor se referă la solicitarea acordului autorului ori
titularului de drepturi sau licență de la organizația de gestiune colectivă pentru utilizarea
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operelor și/sau altor obiecte protejate înainte de utilizarea acestora și achitarea remunerațiilor
corespunzătoare pentru utilizarea acestora; utilizarea numai a operelor și/sau obiectelor
protejate pentru care au obținut acordul sau licența de utilizare, etc.
> Controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă. Reieșind din condițiile care
presupun atribuirea calității de organizație de gestiune colectivă și stabilirea în sarcina AGEPI
în calitate de autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului a unei asemenea
prerogative, respectiv, de a aviza organizațiile de gestiune colectivă, se impune necesitatea
controlului activității acestora. Or, prin avizarea organizațiilor de gestiune colectivă se
constată un fapt juridic prin întrunirea condițiilor relevante stabilite de lege pentru a activa și
funcționa corespunzător, care permite acestor entități realizarea unui șir de drepturi și
exercitarea unui șir de atribuții pe segmentul gestiunii colective. Totodată, având în vedere că
AGEPI activează în regim de putere publică și este autoritatea cu atribuții în domeniul
dreptului de autor și drepturilor conexe, se consideră judicioasă să exercite această atribuție,
în speță de a efectua controlul în raport cu activitatea organizațiilor de gestiune colectivă.
Potrivit regulii 50 din Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor conexe și acordarea de licențe
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața
internă (Directiva 2014/26/UE), “Statele membre ar trebui să stabilească proceduri adecvate
prin intermediul cărora să se poată monitoriza respectarea prezentei directive de către
organismele de gestiune colectivă. Deși nu este adecvat ca această directivă să restricționeze
alegerea autorităților competente de către statele membre, și nici decizia cu privire la
caracterul ex ante sau ex post al controlului asupra organismelor de gestiune colectivă, ar
trebui să se asigure că aceste autorități sunt capabile să se ocupe în mod eficient și în timp
util de orice aspect pe care l-ar putea presupune aplicarea prezentei directive. Statele
membre nu ar trebui să fie obligate să înființeze noi autorități competente. În plus, ar trebui
să fie posibil ca și membrii unui organism de gestiune colectivă, titularii de drepturi,
utilizatorii, organismele de gestiune colectivă și alte părți interesate să notifice o autoritate
competentă în ceea ce privește activitățile sau circumstanțele care, în opinia lor, constituie o
încălcare a legii de către organismele de gestiune colectivă și, dacă este cazul, de către
utilizatori…”. Corespunzător, art. 10 alin. (1) din Directiva menționată prevede că “Statele
membre garantează că fiecare organism de gestiune colectivă ia măsurile necesare pentru ca
persoanele care îi administrează activitatea acționează în acest sens într-o manieră
rațională, prudentă și adecvată, utilizând proceduri administrative și contabile și mecanisme
interne de control fiabile”.
Scopul controlului activității organizațiilor de gestiune colectivă constă în prevenirea
încălcărilor regulilor de gestiune colectivă, responsabilizarea entităților supuse controlului,
precum și asigurarea desfășurării unei activități transparente și eficiente de către respectivele
organisme.
În acest context, precum și în scopul conștientizării organizațiilor de gestiune colectivă
de a avea o activitate bazată pe principii de transparență, responsabilitate și bună guvernare
vizavi de titularii de drepturi, proiectul stabilește clar consecințele neexecutării obligațiilor de
către organizația de gestiune colectivă.
Măsurile astfel propuse în proiectul legii se subscriu în Regula 50 din Directiva
2014/26/UE potrivit căreia “…Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru ca autoritățile
competente să aibă puterea de a impune sancțiuni sau măsuri atunci când dispozițiile
legislației naționale de punere în aplicare a prezentei directive nu sunt respectate. Directiva
nu prevede tipuri specifice de sancțiuni sau măsuri, atât timp cât acestea sunt eficace,
proporționate și disuasive. Respectivele sancțiuni sau măsuri pot include ordine de
concediere a directorilor care au acționat neglijent, inspecții la sediul unui organism de
gestiune colectivă sau, în cazul în care a fost emisă o autorizație de funcționare pentru un
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organism, retragerea autorizației. Prezenta directivă ar trebui să rămână neutră în ceea ce
privește sistemele de autorizare prealabilă și supraveghere din statele membre, incluzând o
cerință privind reprezentativitatea organismului de gestiune colectivă, în măsura în care
sistemele respective sunt compatibile cu dreptul Uniunii și nu creează un obstacol pentru
aplicarea integrală a acesteia.”.
De menționat că prevederile cu referire la controlul activității organizațiilor de gestiune
colectivă și consecințele nerespectării obligațiilor impuse de lege se vor aplica mutatis
mutandis și în raport cu structurile de colectare, având în vedere rolul atribuit acestora în
sistemul gestiunii colective.
În ceea ce privește dispozițiile finale și tranzitorii, acestea reglementează momentul
intrării în vigoare a prevederilor proiectului de act normativ, care se propune a fi în termen de
o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în condițiile art. 56
alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, cu excepția prevederilor art. 77
din proiect (Dreptul la remuneraţie echitabilă pentru împrumut public), care urmează să intre
în vigoare la data de 1 ianuarie 2025, în acest sens, fiind necesar un termen mai îndelungat de
creare a mecanismului subsecvent de implementare. Respectiv, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, se va abroga Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Dispozițiile tranzitorii stabilesc măsurile cu privire la continuarea temporară a unor
raporturi juridice născute în temeiul vechilor reglementări, având în vedere noile mecanisme
propuse prin proiectul de lege. Totodată, acestea prevăd termenul potrivit căruia organizațiile
de gestiune colectivă avizate în prezent să își aducă statutul în concordanță cu prevederile noii
legi, să înregistreze modificările statutare la organul competent și să fie reavizate în condițiile
noilor reglementări, sub sancțiunea pierderii statutului de organizație de gestiune colectivă, în
cazul nerespectării acestor obligații.
Amendamentele propuse la Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală sunt efectuate în condițiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu
privire la actele normative și au drept scop corelarea atribuțiilor AGEPI pe segmentul
dreptului de autor și drepturilor conexe cu cele stabilite în art. 4 din proiectul Legii privind
dreptul de autor și drepturilor conexe.
5. Fundamentarea economico-financiară
Reglementările propuse prin proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe
nu necesită careva cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect, se încadrează perfect în cadrul normativ în vigoare. Ulterior adoptării,
în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează a fi elaborat
cadrul normativ subsecvent în temeiul normelor primare astfel stabilite.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a AGEPI:
www.agepi.gov.md în directoriul „Transparenţa/Consultări publice/Proiecte de acte
normative (DAC)”, precum şi pe www.particip.gov.md.
Suplimentar, în perioada 25-29 octombrie 2021, în scopul explicării mai detaliate a
aspectelor practice și a prevederilor acquis-ului comunitar transpuse în proiectul Legii, ținând
cont de prezența în Republica Moldova a dnei Irina Lucan-Arjoca, expert din cadrul
proiectului Uniunii Europene „Suport pentru dialogul structurat în domeniul politicilor,
coordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de
aproximare legală”, au avut loc mai multe ședințe de lucru pe marginea acestuia cu
reprezentanții AGEPI, ai organizațiilor de gestiune colectivă, organizațiilor de difuzori,
mediului de afaceri și uniunilor de creație (informația despre ședințe poate fi accesată la link11

ul: http://agepi.gov.md/ro/news/proiectul-unei-noi-legi-privind-dreptul-de-autor-%C8%99idrepturile-conexe-analizat-%C8%99i-discutat-%C3%AEn).
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional, la data de 01.11.2021, AGEPI a lansat consultările
publice pe marginea proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, astfel
oferind posibilitatea implicării active a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor
și propunerilor în raport cu acesta până la data de 15.11.2021. În paralel, la data de
09.11.2021, AGEPI a organizat dezbateri publice pe marginea proiectului legii la care au
participat reprezentanții organizațiilor de gestiune colectivă, mediului de afaceri și uniunilor
de creație (informația despre dezbaterile publice poate fi accesată la link-ul:
http://agepi.gov.md/ro/news/dezbateri-publice-cu-privire-la-proiectul-legii-privind-dreptulde-autor-%C8%99i-drepturile-conexe).
Poziția entităților consultate în cadrul consultărilor și dezbaterilor publice pe marginea
proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și argumentele AGEPI,
în calitate de autor al proiectului, sunt relatate în Sinteza obiecțiilor și propunerilor
(recomandărilor) elaborată în cadrul acestor etape de consultare.
Suplimentar, potrivit procedurii regulamentare, la data de 25.11.2021, proiectul legii a
fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, fiindu-i atribuit numărul unic
521/AGEPI/2021. Prin indicația Cancelariei de Stat nr. 18-23-412-9437 din 25.11.2021,
proiectul legii a fost expediat spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, iar la data de
26.11.2021, AGEPI a expediat proiectul legii spre avizare organizațiilor de gestiune colectivă
avizate și Uniunilor de creație. Proiectul a fost definitivat urmare analizei avizelor
autorităților și instituțiilor interesate, totodată, fiind perfectată sinteza obiecțiilor și
propunerilor (recomandărilor) astfel recepționate.
În conformitate cu prevederile punctului 205 din Regulamentul Guvernului, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, la data de 02.02.2022, proiectul legii definitivat în
baza avizelor autorităților și instituțiilor interesate, a fost expediat repetat spre avizare.
Atât în cadrul primei runde de avizare, cât și urmare expedierii repetate spre avizare a
proiectului legii, AGEPI nu a recepționat avizele Uniunilor de creație în adresa cărora acesta
a fost remis pentru examinare, cu excepția Uniunii Scriitorilor din Moldova și Uniunii
Coregrafilor din Republica Moldova.
Subsecvent, în conformitate cu pct. 204 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, AGEPI a organizat ședințe interinstituționale pe
marginea avizelor recepționate în raport cu proiectul legii cu Ministerul Culturii, Ministerul
Economiei și Ministerul Justiției, fiind perfectate procesele-verbale în acest sens.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie, iar recomandările Centrului Național
Anticorupție și argumentele AGEPI pe marginea acestora se regăsesc în sinteza obiecțiilor și
propunerilor (recomandărilor).
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul a fost supus expertizei de compatibilitate în conformitate cu procedura stabilită
în Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Regulamentul privind armonizarea
legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1171/2018. Urmare avizării repetate a proiectului de lege, Centrul de
Armonizare a Legislației a comunicat lipsa de obiecții și propuneri adiționale.
10. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice în conformitate cu procedura stabilită în Legea
nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Propunerile și obiecțiile Ministerului Justiției pe
marginea proiectului de lege, se regăsesc în sinteza obiecțiilor și propunerilor
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(recomandărilor).
11. Constatările altor expertize
Proiectul a fost examinat de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru
reglementarea activității de întreprinzător la data de 23.11.2021, urmare căreia s-a decis că nu
se susține analiza impactului de reglementare.
Ulterior, proiectul legii privind dreptul de autor și drepturile conexe a fost examinat
repetat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității
de întreprinzător la data de 15.02.2022, urmare căreia s-a susținut analiza impactului de
reglementare cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor.

Eugeniu RUSU,
Director general
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