
 
 

 
 

În atenția Dnei Lilia Bolocan 
Director General al Agenției de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală 
 
Copie: Dlui Pavel Filip 
Prim-ministrul Republicii Moldova 
 

Nr. 05 din 14 septembrie 2017 

 

Ref.: Anularea scrisorilor AGEPI nr. 156 din 03 februarie 2017 și nr. 554 din 03 martie 2017 privind interpretarea 

art. 26 alin. (3) al Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

 

Stimată Dnă Director, 

După cum cunoaşteţi, mai mulţi importatori şi distribuitori de echipamente de comunicaţii din Republica Moldova au 
primit recent cereri prealabile sau cereri de chemare în judecată din partea unei organizaţii de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor, care le solicită achitarea unor sume enorme pentru importul şi distribuţia echipamentelor de 
comunicaţii (cel puţin 3% din venituri), inclusiv retroactiv, precum şi compensarea prejudiciului moral în valoare de 
milioane de euro. 

Drept temei pentru asemenea cereri servesc scrisorile AGEPI, menţionate mai sus, prin care se interpretează art. 26 
alin. (3) al Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Articolul 26 alin. (3) al Legii nr. 139/2010 stabileşte că: 

„(3) Remuneraţia compensatorie menţionată la alin.(1) se achită de către persoanele fizice şi juridice care 
produc sau importă orice echipament (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri etc.) şi suporturi 
materiale (suporturi pentru imprimarea sonoră şi/sau video, casete, discuri laser, compact-discuri etc.) care 
pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri”.  

Cu toate acestea, prin răspunsurile sale oficiale din 03 februarie și 03 martie 2017 respectiv, AGEPI a dat o interpretare 

extensivă acestei norme, cităm ”Totodată, menționăm faptul că atât timp cât legislația națională nu indică expres lista 

echipamentelor și suporturilor material pentru producerea și importul cărora este obligatorie achitarea remunerației 

compensatorii menționată în art. 26 alin. (3) din Legea nr. 139/2010, se prezumă că acestea include și 

telefoanele/smartphone-uri, stick-uri de memorie, tablete precum și orice alte echipamente și suporturi material cu 

funcții de reproducere și efectuare a înregistrăirlor sonore sau audiovizuale.” 

AGEPI nu a fost abilitată prin lege să stabilească alte tipuri de echipamente şi suporturi materiale pentru producerea 
şi importul cărora este obligatorie achitarea acestei remuneraţii. Acest drept aparţine doar Parlamentului şi 
Guvernului Republicii Moldova, în virtutea atribuţiilor lor prevăzute de Constituție. 

În pofida acestui fapt, depăşindu-şi atribuţiile stabilite prin lege, AGEPI, la solicitarea organizaţiei de gestiune 
colectivă, a emis scrisorile în cauză, stabilind că remuneraţia respectivă se percepe inclusiv pentru echipamentele de 
comunicaţii, care nu sunt menţionate expres de lege.    

Mai mult ca atât, prin emiterea acestor scrisori, AGEPI şi-a compromis statutul de mediator/arbitru. Or, în 
conformitate cu art. 50 alin. (2) al Legii nr. 139/2010, AGEPI trebuia să respingă demersurile organizaţiei de gestiune 
colectivă şi să îi propună să apeleze la Comisia de mediere sau la Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii 
intelectuale, instituite de AGEPI.  



 
 

 
 

Prin aderarea sa la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi semnarea 
Acordurilor privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, Republica Moldova s-a angajat să respecte 
dreptul de proprietate şi inviolabilitatea investiţiilor. Potrivit art. 1 al Protocolului adiţional la Convenţie, „nimeni nu 
poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege”. 

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că legea „nu poate fi considerată „lege” decât dacă 
este formulată cu o precizie suficientă, care permite cetăţeanului să-şi controleze comportamentul: el trebuie să 
poată prevedea, în cazurile când este necesar şi cu ajutorul cuvenit, într-un grad rezonabil, în circumstanţe specifice, 
consecinţele care pot surveni în urma acţiunii sale”. În sensul Convenţiei, prin „lege” se înţelege nu doar o lege, 
adoptată de organul legislativ, dar şi orice act normativ, adoptat şi publicat în modul corespunzător. 

Aceleaşi principii sunt prevăzute la art. 23 alin. (2), art. 46 alin. (2) şi art. 54 alin. (2) din Constituţie. Curtea 
Constituţională a Republicii Moldova a reţinut că „legislaţia … trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate”. 
În acest sens, „previzibilitatea şi claritatea constituie elemente sine qua non ale constituţionalităţii unei norme, care 
în activitatea de legiferare nu pot fi omise”. 

Ținând cont de prevederile Convenţiei Constituţiei citate mai sus, remuneraţia compensatorie poate fi percepută 
numai pentru suporturile indicate expres în actele legislative sau normative.  

Acest fapt a fost confirmat în scrisoarea nr. CEM 9 nr. 240 din 22 iunie 2017, emisă de Comisia cultură, educaţie, 
cercetare, tineret, sport şi mass-media în comun cu Direcţia generală juridică a Secretariatului Parlamentului 
Republicii Moldova. 

Recent, AGEPI a lansat o nouă invitaţie mediului de afaceri să vină cu propuneri de modificare a Legii nr. 139/2010, în 
special a art. 26, în vederea stabilirii unui cadru juridic argumentat, coerent, transparent (previzibil) şi echitabil 
pentru achitarea remuneraţiei compensatorii pentru autori.  

De remarcat că anterior AGEPI a mai solicitat asemenea propuneri (în anii 2012, 2016 şi mai recent, în iunie şi iulie 
2017). Propunerile primite în anul 2012 au fost agreate de toate părţile interesate şi chiar au fost aprobate de 
Parlament în prima lectură, ca mai apoi să fie uitate. La propunerile primite în cursul anului curent, AGEPI, de 
asemenea, nu a oferit nici un răspuns. Această experienţă face ca mediul de afaceri să trateze cu scepticism intenţiile 
declarate ale AGEPI privind soluţionarea rapidă a problemei în cauză.  

Între timp, organizaţiile de gestiune colectivă continuă să hărţuiască importatorii şi distribuitorii cu cereri prealabile 
şi acţiuni în justiţie, bazându-se pe scrisorile respective ale AGEPI, şi resping orice tentativă de modificare a cadrului 
legal existent. 

În acest context, pentru a pune capăt acţiunilor abuzive ale organizaţiilor de gestiune colectivă şi asigura un cadru 
constructiv pentru consultările privind modificarea Legii nr. 139/2010, solicităm insistent şi repetat anularea 
scrisorilor în cauză sau emiterea unei alte scrisori prin care AGEPI să declare că AGEPI nu este abilitată să 
interpreteze legea şi că scrisorile sale nr. 156 din 03 februarie 2017 și nr. 554 din 03 martie 2017 doar cuprind 
punctul de vedere al AGEPI cu privire la interpretarea unei legi şi nu produc efecte juridice.       
 
Vă mulţumim. 
Cu respect, 

 
 

Mila MALAIRĂU 
Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
 

Ana CHIRIȚA 
Director Executiv 

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul 
Tehnologiilor Informaționale și al Comunicațiilor 

 


