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CADRUL INCRIMINATOR NAŢIONAL AL INFRACŢIUNII DE 
ÎNCĂLCARE A DREPTULUI DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR 

CONEXE ESTE STABILIT DE ART. 1851 AL CP AL REPUBLICII MOL-
DOVA [1], ÎN CAPITOLUL V DIN PARTEA SPECIALĂ A CP, DENUMIT 
INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE, DE MUNCĂ ȘI ALTOR 
DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE CETĂŢENILOR. ARTICOLUL ESTE 
FORMAT DIN TREI ALINEATE. PRIMELE DOUĂ PREVĂD RĂSPUNDEREA 
PENALĂ PENTRU DOUĂ INFRACŢIUNI-TIP, LEGATE DE ÎNCĂLCAREA 
DREPTULUI DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE, IAR CEL DE-AL 
TREILEA ALINEAT CONSACRĂ FORMELE AGRAVANTE ALE ACESTOR 
FAPTE. 

La art. 1851 alin. (1) CP al Republicii Moldova este 
incriminată fapta propriu-zisă de încălcare a drep-

tului de autor și a altor drepturi conexe, care poate 
fi  comisă prin una dintre modalităţile normative cu 
caracter alternativ stipulate în dispoziţia incrimina-
toare. 

Potrivit textului de lege, fapta constă în încălca-
rea dreptului de autor și a drepturilor conexe, dacă 
este în proporţii mari, săvârșită prin: 

a) reproducerea operelor sau a obiectelor drep-
turilor conexe în cadrul desfășurării activităţii de 
întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în 

domeniul dreptului de autor și al drepturilor cone-
xe, în special în domeniul literaturii, artei și știinţei, 
în scopul comercializării sau oferirii spre comerci-
alizare, importului, exportului, precum și stocarea, 
transportul exemplarelor de opere sau de fonogra-
me în scopurile menţionate, sau orice altă formă de 
valorifi care a obiectelor dreptului de autor sau ale 
drepturilor conexe, în scopul obţinerii profi tului, 
fără acordul titularului de drepturi; 

b) închirierea, schimbul sau altă formă de pune-
re la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, 
precum și depozitarea în scopurile menţionate sau 
altă valorifi care a exemplarelor de opere sau de fo-
nograme, în orice mod și sub orice formă, fără mar-
caj de control și fără a deţine, în momentul contro-
lului, contractele de autor încheiate cu titularii de 
drepturi; 

c) comercializarea sau oferirea spre comerciali-
zare, închirierea, importul sau depozitarea de echi-
pamente tehnice sau de componente ale acestora 
destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile 
organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat 
prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv 
prin Internet; 
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d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fo-
nograme a unei informaţii false despre apartenenţa 
și limitele exercitării dreptului de autor și a dreptu-
rilor conexe, precum și a unei alte informaţii care îl 
poate induce în eroare pe benefi ciar; 

e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de 
control, altele decât cele pentru suporturile mate-
riale specifi cate în anexele la cererea de eliberare a 
marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori 
de fonograme valorifi cate fără consimţământul ti-
tularului de drepturi; 

f ) modifi carea, înlăturarea de pe exemplarele de 
opere sau de fonograme a simbolurilor și semnelor 
de protecţie a dreptului de autor și a drepturilor co-
nexe, indicate de titularul drepturilor respective; în-
lăturarea de pe exemplarele de opere sau de fono-
grame a informaţiei privind administrarea dreptului 
de autor și a drepturilor conexe; înlăturarea de pe 
exemplarele de opere sau de fonograme a mijloa-
celor tehnice de protecţie a dreptului de autor și a 
drepturilor conexe; 

g) însușirea paternităţii ori constrângerea la co-
paternitate.

La art. 1851 alin. (2) CP al Republicii Moldova este 
instituită răspunderea penală pentru o altă faptă le-
gată de încălcarea dreptului de autor și a drepturilor 
conexe care, în esenţă, constă în  circulaţia ilegală 

a marcajelor de control și falsifi carea acestora. 
Potrivit textului incriminator, constituie infracţiune: 
marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, 
transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor 
de control, falsifi carea acestora, care au cauzat dau-
ne în proporţii mari.

În cadrul art. 1851 alin. (3) CP al Republicii Moldo-
va sunt prevăzute formele agravante caracteristice 
infracţiunilor sus-menţionate: a) de două sau de 
mai multe persoane; b) de un grup criminal organi-
zat sau de o organizaţie criminală; c) prin constrân-
gere fi zică sau psihică; d) în proporţii deosebit de 
mari.

În limitele de studiu ale acestui articol, în calita-
te de metode de cercetare a fost utilizată metoda 
analizei logice și metoda interpretării logice, meto-
da comparatistă și metoda interpretării sistematice. 
Totodată, a fost aplicată pe scară largă și metoda 
prospectivă de studiere a dreptului cu referinţă la 
tendinţele actuale de evoluţie a normei stipulate la 
art. 1851 CP. 

Pornind de la tehnica legislativă de incriminare a 
infracţiunilor, utilizată în CP al Republicii Moldova, 
considerăm că la art. 1851 alin. (1) CP este prevăzută 
răspunderea penală pentru o singură infracţiune, 
care poate fi  realizată însă prin șapte modalităţi 
normative descrise la lit. a) - g). Astfel, în ipoteza 
comiterii de către o persoană a mai multor acţiuni 
alternative, prevăzute la diferite litere ale textului 
incriminator, ne vom afl a în prezenţa unei unităţi in-
fracţionale, dacă se acţionează cu o singură intenţie 
infracţională. De exemplu, acţiunea de depozitare a 
fonogramelor fără a deţine contracte de autor, pre-
văzută la art. 1851 alin. (1) lit. b) CP, însoţită de acţiu-
nea de indicare pe fonograme a unor informaţii fal-
se despre apartenenţa dreptului de autor, descrisă 
la lit. d) al aceluiași articol, urmează a fi  califi cată ca 
infracţiune unică, dacă, bineînţeles, se acţionează 
cu o intenţie unică.

Însă, în ipoteza în care intenţiile, în raport cu fap-
tele infracţionale menţionate mai sus, sunt diferite, 
activitatea criminală va fi  califi cată după regulile 
concursului de infracţiuni, cu califi cări identice. Ca-
racterul unitar sau neunitar al intenţiei este o pro-
blemă quaestio facti și urmează a fi  stabilit în fi ecare 
caz în parte, în funcţie de împrejurările de comitere 
a faptei.

O astfel de interpretare a art. 1851 alin. (1) CP re-
iese, fără doar și poate, din tehnica legislativă utili-
zată de legiuitorul autohton la descrierea infracţiu-
nilor, fapt pentru care nu ne solidarizăm cu opinia 
potrivit căreia textul incriminator ar conţine mai 
multe componenţe de infracţiuni, numărul cărora 
ar corespunde cu cel al literelor pe care le include.

De lege ferenda, considerăm că ar fi  necesară o 
reevaluare a cadrului incriminator destinat pedep-
sirii faptelor descrise la art. 1851 CP, în sensul incri-
minării și pedepsirii distincte a acestora, lucru care, 
în opinia noastră, va doza gradul de individualizare 
legală a pedepselor penale ce vor putea fi  aplicate 
pentru săvârșirea acestora.

Soluţia incriminării distincte și pedepsirii dife-
renţiate a faptelor ce implică încălcarea dreptului 
de autor este practicată în legislaţiile penale ale mai 
multor state europene, precum ar fi  și cea a Româ-
niei. 

De exemplu, în Codul penal al României [2], spre 
deosebire de cel al Republicii Moldova [1], nu este 
incriminată fapta de încălcare a dreptului de autor 



INTELLECTUS 2/2016 | 21 

A
P
Ă

R
A

R
E

A
 D

R
E

P
T

U
R

IL
O

R
 D

E
 P

I/
 

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 O

F
 I

P
 R

IG
H

T
S

și a drepturilor conexe ca infracţiune de drept co-
mun. Răspunderea penală pentru faptele legate de 
încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor co-
nexe este prevăzută într-o lege specială, și anume 
Legea României nr. 8 din 1996 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe [3].

Spre exemplu, la art. 1396 al Legii menţionate 
supra sunt incriminate ca infracţiuni următoarele 
fapte: 

 ▪ realizarea, în scopul distribuirii, de mărfuri-
pirat, plasarea mărfurilor-pirat sub un regim vamal 
defi nitiv de import sau de export, sub un regim 
vamal suspensiv ori în zone libere, precum și orice 
altă modalitate de introducere a mărfurilor-pirat pe 
piaţa internă;

 ▪ oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozita-
rea sau transportul de mărfuri-pirat, în scopul dis-
tribuirii; 

 ▪ închirierea sau oferirea spre închiriere de măr-
furi-pirat;

 ▪ promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea 
anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de 
comunicare, prin expunerea ori prezentarea către 
public a listelor sau a cataloagelor de produse, ori 
prin orice alte asemenea mijloace [3].

În sensul legii sus-menţionate, prin „mărfuri-pi-
rat” se înţeleg: toate copiile, indiferent de suport, 
inclusiv copertele, realizate fără consimţământul 
titularului de drepturi sau al persoanei legal autori-
zate de acesta și care sunt executate, direct ori indi-
rect, total sau parţial, de pe un produs purtător de 
drepturi de autor sau de drepturi conexe, ori de pe 
ambalajele sau copertele acestora.

De asemenea, în acord cu art. 1398 al Legii Ro-
mâniei nr. 8/1996, constituie infracţiune punerea la 
dispoziţia publicului, inclusiv prin internet ori prin 
alte reţele de calculatoare, fără drept, a operelor 
sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori 
de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de 
date sau a copiilor acestora, indiferent de suport, 
astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc 
sau în orice moment ales în mod individual.

În același context al art. 1399, drept infracţiune 
se consideră reproducerea neautorizată pe sisteme 
de calcul a programelor pentru calculator în orica-
re dintre următoarele modalităţi: instalare, stocare, 
rulare sau executare, afi șare ori transmitere în reţea 
internă.

În baza art. 140 din Legea României nr. 8/1996, 
se recunosc în calitate de infracţiuni următoarele 
fapte comise fără autorizarea sau consimţământul 
titularului drepturilor recunoscute de lege:

a) reproducerea operelor sau a produselor purtă-
toare de drepturi conexe; 

b) distribuirea, închirierea sau importul pe piaţa 
internă a operelor ori a produselor purtătoare de 
drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat; 

c) radiodifuzarea operelor sau a produselor pur-
tătoare de drepturi conexe; 

d) retransmiterea prin cablu a operelor sau a pro-
duselor purtătoare de drepturi conexe; 

e) realizarea de opere derivate; 
f ) fi xarea, în scop comercial, a interpretărilor sau 

a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodi-
fuziune sau de televiziune; 

g) încălcarea prevederilor art. 134 (gestiunea co-
lectivă).

La art. 141 din aceeași Lege, se incriminează ca 
infracţiune fapta persoanei care își însușește, fără 
drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor 
și o prezintă ca o creaţie intelectuală proprie.

Totodată, la art. 1411 al Legii sus-arătate se pre-
vede răspunderea penală pentru:

 ▪ producerea, importul, distribuirea, deţinerea, 
instalarea, întreţinerea sau înlocuirea, în orice mod, 
a dispozitivelor de control al accesului, fi e originale, 
fi e pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu 
acces condiţionat [art. 1411 alin. (1)];

 ▪ fapta persoanei care se racordează fără drept 
sau care racordează fără drept o altă persoană la 
servicii de programe cu acces condiţionat [art. 1411 
alin. (2)];

 ▪ utilizarea anunţurilor publice ori a mijloace-
lor electronice de comunicare în scopul promovării 
dispozitivelor-pirat de control al accesului la servici-
ile de programe cu acces condiţionat, precum și ex-
punerea sau prezentarea către public în orice mod, 
fără drept, a informaţiilor necesare confecţionării de 
dispozitive de orice fel, apte să asigure accesul nea-
utorizat la serviciile de programe precizate, cu acces 
condiţionat, ori destinate accesului neautorizat în 
orice mod la astfel de servicii [art. 1411 alin. (3)];

 ▪ vânzarea sau închirierea dispozitivelor-pirat 
de control al accesului [art. 1411 alin. (4) CP].

O altă faptă infracţională este descrisă la art. 143 
al Legii României nr. 8/1996:
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 » fapta persoanei care, fără drept, produce, 
importă, distribuie sau închiriază, oferă, prin orice 
mod, spre vânzare sau închiriere, ori deţine, în vede-
rea comercializării, dispozitive ori componente care 
permit neutralizarea măsurilor tehnice de protecţie 
sau care prestează servicii ce conduc la neutraliza-
rea măsurilor tehnice de protecţie, sau care neutra-
lizează aceste măsuri tehnice de protecţie, inclusiv 
în mediul digital;

 » fapta persoanei care, fără drept, înlătură, în 
scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse 
protejate ori modifi că pe acestea orice informaţie 
sub formă electronică privind regimul drepturilor 
de autor sau al drepturilor conexe aplicabil. 

Descrierea și pedepsirea ca infracţiuni a faptelor 
de încălcare a dreptului de autor și a  drepturilor 
conexe permite o individualizare legală coerentă, 
raportată, totodată, la gradul prejudiciabil aferent. 
De exemplu, în conformitate cu Legea României nr. 
8/1996, pentru fapta incriminată la art. 1396 se sta-
bilește pedeapsa cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar 
pentru fapta incriminată la art. 143  de la 6 luni la 
3 ani.

Diferenţierea răspunderii penale pentru activi-
tăţile ilicite de încălcare a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe este consacrată și în legislaţia 
penală germană de referinţă.

Astfel, potrivit Legii Republicii Federale Germa-
nia (în continuare RFG) privind dreptul de autor din 
09.09.1965, sunt supuse incriminării următoarele 
infracţiuni: 

 ▪ art. 106, exploatarea ilegală a dreptului de au-
tor, prevede: „Orice persoană care, în alt mod decât 
cel permis de lege și fără consimţământul titularului 
de drepturi, reproduce, distribuie, comunică în mod 
public o operă, o adaptare sau transformare, urmea-
ză a fi  pedepsită cu închisoare de până la 3 ani sau 
cu amendă”;

 ▪ art. 107, aplicarea ilegală a inscripţiei de au-
tor: „Orice persoană care aplică fără consimţământul 
autorului o însemnare de autor pe o operă de artă 
plastică originală sau distribuie originalul unei ase-
menea inscripţii sau aplică o inscripţie de autor pe o 
copie, adaptare sau transformare a unei opere de artă 
plastică în așa mod ca să le fi e creată aparenţa de ori-
ginal sau care distribuie o copie, adaptare sau trans-
formare care poartă o astfel de inscripţie, urmează a 
fi  pedepsită cu închisoare de până la 3 ani sau cu 

amendă, în cazul în care infracţiunea nu comportă o 
pedeapsă mai aspră, conform altor dispoziţii”;

 ▪ art. 108, încălcarea drepturilor conexe: „Orice 
persoană care, în alt mod decât cel permis de lege și 
fără consimţământul titularului de drepturi: reprodu-
ce, distribuie sau comunică în mod public o ediţie ști-
inţifi că ori o adaptare sau transformare a unei aseme-
nea ediţii, exploatează o operă postum ori o adaptare 
sau transformare a unei asemenea lucrări, reproduce, 
distribuie ori comunică în mod public o fotografi e ori 
o adaptare sau transformare a unei fotografi i în mod 
ilegal, exploatează un spectacol, o înregistrare, emisi-
une, înregistrare video sau audio și video, o bază de 
date contrar  legii, urmează a fi  pedepsită cu închi-
soare de până la 3 ani sau cu amendă”;

 ▪ art. 109, exploatarea ilegală pe bază comer-
cială: „În cazul în care persoana care comite actele 
menţionate la articolele 106-108 pe bază comercia-
lă, aceasta urmează a fi  pedepsită cu închisoare de 
până la 5 ani sau cu amendă” [4] . 

CONCLUZII

Examinarea scrupuloasă a prevederilor incrimi-
natorii existente în domeniul încălcării dreptului 
de autor și a drepturilor conexe permite a scoate în 
evidenţă necesitatea perfecţionării cadrului norma-
tiv, prevăzut la art. 1851 CP al Republicii Moldova, în 
sensul diferenţierii răspunderii penale pentru fapte-
le descrise la lit. a-g) ale articolului menţionat.

În acest sens, poate fi  pusă în aplicare una dintre 
următoarele două soluţii care, în viziunea noastră, 
corespund politicii și tehnicii legislative incrimina-
torii promovate de către legiuitorul moldovean:

1)   incriminarea faptelor de încălcare a dreptu-
lui de autor și a drepturilor conexe în cadrul unor 
alineate diferite ale unui articol, precum ar fi  chiar 
art. 1851 CP, cu instituirea unor sancţiuni proprii ce 
ar corespunde gradului și caracterului prejudiciabil 
al acestora; 

2) incriminarea faptelor de încălcare a dreptului 
de autor în cadrul unor articole diferite, cu institui-
rea unor pedepse diferenţiate, după cum se proce-
dează și în legislaţiile penale ale statelor menţiona-
te (România, Republica Federală Germania etc.).

Indiferent de soluţia legislativă care va fi  prelu-
ată, pedepsirea distinctă a faptelor legate de în-
călcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe 
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va conduce la califi carea potrivit cu regulile con-
cursului de infracţiuni a activităţilor infracţionale 
manifestate prin săvârșirea mai multor fapte, lucru 
care va face posibilă aplicarea unei pedepse penale 
echitabile persoanei care se va face vinovată de co-
miterea acestora. 
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REZUMAT

Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor 

și a drepturilor conexe din perspectiva unor mo-

difi cări legislative. În prezentul articol autorii nu-
anţează anumite soluţii de perfecţionare a cadrului 
normativ dedicat incriminării infracţiunii de încălca-
re a dreptului de autor și a drepturilor conexe pre-
văzute la art. 1851 Cod penal (CP) al Republicii Mol-
dova. Analiza infracţiunii de încălcare a dreptului 
de autor și a drepturilor conexe este realizată prin 
prisma metodei prospective de studiere a dreptu-
lui penal. În acest sens, au fost analizate prevederile 
referitoare la domeniul protejării proprietăţii inte-
lectuale din legislaţia naţională, precum și din cea 
a altor state.

Cuvinte-cheie: infracţiune, drept de autor, 
drepturi conexe, opere, exemplare de opere, fono-
grame etc.

ABSTRACT

Copyright and Related Rights Infringement 

Off ense from the Perspective of Legislative 

Amendments. In this article the authors nuance 
specifi c solutions to improve the regulatory frame-
work dedicated to the incrimination of copyright 
and related rights infringement off ense provided 
for in Art. 1851 of the Criminal Code (CC) of the Re-
public of Moldova. Analysis of copyright and relat-
ed rights infringement off ense is achieved through 
the prism of the prospective method of studying 
criminal law. In this regard, the provisions on intel-
lectual property protection in the national law and 
those of other states were analyzed.

Key-words: off ence, copyright, related rights, 
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РЕФЕРАТ

Преступления, связанные с нарушением 

авторских и смежных прав в свете последних 

изменений в законодательстве. Авторы дан-
ной статьи раскрывают пути совершенствова-
ния нормативно-правовой базы, предусматри-
вающей ответственность за нарушение автор-
ского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовно-
го кодекса Республики Молдова). Преступления, 
связанные с нарушением авторского права и 
смежных прав, рассматриваются с точки зрения 
перспективного метода исследования уголовно-
го права. Для этих целей был проведен анализ 
положений национального законодательства, а 
также законодательства других государств, от-
носящихся к области охраны интеллектуальной 
собственности.

Ключевые слова: преступление, авторское 
право, смежные права, произведения, экземпля-
ры произведения, фонограммы и др.


