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DECIZIA nr. 16/103
din 28 mai 2018
Cu privire la examinarea solicitării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova nr. 979 din 11 mai 2018
La 11 mai 2018, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, prin
scrisoarea nr. 979, solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului prezentarea avizului la
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală promovează Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe), elaborat întru executarea pct.
291 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană, în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1472 din 30 decembrie 2016.
Proiectul legii este elaborat întru necesitatea armonizării prevederilor legislației din
domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe (Legea nr. 139 din 02 iulie 2010 privind dreptul
de autor și drepturile conexe (Legea nr. 139/2010) și Legea nr. 114 din 03 iulie 2014 cu privire la
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Legea nr. 114/2014)) la reglementările acquisului comunitar relevant, precum și în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecție a intereselor
titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe și consolidării activității organizațiilor de
gestiune colectivă.
Proiectul înaintat, are drept scop sporirea gradului de transparență în activitatea
organizațiilor de gestiune colectivă, precum și stabilirea unui mecanism clar de colectare,
repartizare și achitare a remunerației de către organizațiile de gestiune colectivă.
Ca urmare a examinării solicitării nominalizate, având în vedere dezbaterile publice, în
temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba și a prezenta Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova Avizul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe) (PRO – 9 (UNANIM) – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C.
DUCA și O. GUŢUŢUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Juridică și Reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
1 din 2

Decizia nr. 16/103 din 28 mai 2018
CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

THE COORDINATING
COUNCIL OF AUDIOVISUAL
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.cca.md

MD-2012, Chisinau, V. Parcalab str., № 46
Tel: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.cca.md

nr.______ din __________ 2018
la nr. 979 din 11 mai 2018

Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova

AVIZ
Cu referire la solicitarea nr. 979 din 11 mai 2018, prin prezenta, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, în limita competenței sale, vine cu următoarea propunere asupra Proiectului de
Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pe segmentul dreptului de autor și
drepturilor conexe), înaintat spre examinare și avizare.
La articolul 3, noțiunea de „retransmisie prin cablu” propusă vine în dezacord cu
prevederile art. 2 lit. b) din Codul audiovizualului: „Retransmisie – captare și transmitere
simultană a serviciilor de programe sau a unor părți importante din asemenea servicii prin orice
mijloace tehnice, în integralitatea lor și fără nicio modificare, difuzate de radiodifuzori sau
distribuitori de servicii și destinate recepționării de către public”.
Astfel, solicităm ca norma propusă să fie ajustată în conformitate cu noțiunea de retransmisie
prevăzută în Codul audiovizualului.

Direcția juridică și reglementări
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