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OMUL ESTE O FIINŢĂ CREATOARE. DINTOTDEAUNA FIINŢA 
UMANĂ A SIMŢIT NEVOIA DE A COMUNICA, DE A-ȘI EX-

PRIMA GÂNDURILE ȘI TRĂIRILE, ACEASTA FIIND O MODALITATE DE 
VALORIFICARE A POTENŢIALULUI PROPRIEI PERSONALITĂŢI ȘI DE A 
CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA CULTURII UNIVERSALE. DE AICI ȘI NE-
CESITATEA DE PROTEJARE A PRODUSELOR CREAŢIEI UMANE, CARE A 
FOST RESIMŢITĂ ODATĂ CU LĂRGIREA SPECTRULUI DE DREPTURI ȘI 
LIBERTĂŢI ALE OMULUI ȘI CREAREA MECANISMELOR DE GARANTARE 
ȘI PROTEJARE A ACESTORA. 

Cele două idei pe care se bazează dreptul de au-
tor se conţin în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, din 10 decembrie 1948, care prevede, la 
art. 27, următoarele: „1. Orice persoană are dreptul să 
ia parte în mod liber la viaţa culturală a societăţii, să 
se bucure de arte şi să participe la progresul ştiinţifi c şi 
la binefacerile ce rezultă de aici; 2. Fiecare are dreptul 
la protecţia intereselor morale şi materiale ce decurg 
din orice producţie ştiinţifi că, literară sau artistică al 
cărei autor este” [1]. Aceeași protecţie este garanta-
tă, la nivel naţional, prin articolul 33 al Constituţiei 
Republicii Moldova, întitulat „Libertatea creaţiei”: 
„(1) Libertatea creaţiei artistice și știinţifi ce este ga-
rantată. Creaţia nu este supusă cenzurii. (2) Dreptul 
cetăţenilor la proprietate intelectuală, interesele lor 
materiale și morale ce apar în legătură cu diverse 
genuri de creaţie intelectuală sunt apărate prin lege. 
(3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la 
propagarea realizărilor culturii și știintei naţionale și 
mondiale” [2]. 

Atât timp cât un drept este exercitat liber, omul 
poate trăi în armonie cu sine și cu societatea. Pentru 
a exclude circumstanţele de încălcare a drepturilor 
fundamentale ale omului, inclusiv a dreptului de 
autor, și a oricăror abuzuri asupra acestora, a fost 
creat un mecanism juridic special – răspunderea 

juridică.
În literatura de specialitate există mai multe in-

terpretări ale conceptului de răspundere juridică. 
Cea mai relevantă în acest sens este ideea teoreti-
cianului Mircea Costin, potrivit căreia „viaţa socială 
nu poate fi  concepută fără răspundere. Când se naște 
dreptul omului de a trăi, se naște și obligaţia de a lăsa și 
pe alţii să trăiască. Este o realizare enormă a societăţii 
umane că existenţa ei se desfășoară într-un cadru nor-
mat. Altfel, nici nu poate fi  concepută. Societatea în în-
tregul său, ca și fi ecare ins care intră în compunerea ei, 
simte nevoia organică de ordine, securitate și justiţie. 
Această nevoie este satisfăcută prin respectarea nor-
melor morale, religioase, politice, pe baza cărora se re-
alizează armonia socială și sunt puse la adăpost valo-
rile umane” [12, p.19]. Potrivit defi niţiei propusă de 
Mircea Costin, răspunderea juridică constituie „un 
complex de drepturi și obligaţii conexe care, în confor-
mitate cu legea , se nasc ca urmare a săvârșirii unei 
fapte ilicite și care constituie cadrul de realizare a con-
strângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice” 
[12, p.31-32]. Compararea și delimitarea formelor 
răspunderii juridice au importanţă teoretică, dar 
mai ales practică. Argumentele în favoarea  acestei 
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idei reies din faptul că „...stabilirea naturii juridice a 
răspunderii în fi ecare caz concret privește califi carea 
juridică a situaţiei de fapt, ca fază a aplicării dreptului, 
de interes major atât pentru individ, cât și pentru soci-
etate” [13, p.279-280]. 

Există mai multe forme ale răspunderii juridice. 
Potrivit unor teoreticieni, acestea ar fi : „răspunderea 
constituţională, administrativă, disciplinară, penală, 
civilă, comercială, materială, patrimonială a membri-
lor cooperatori, familială” [8, p.508].

Ne vom referi în continuare la răspunderea pe-

nală, răspunderea contravenţională (administra-

tivă) și răspunderea civilă pentru încălcarea drep-
tului de autor și a drepturilor conexe.

Răspunderea penală are ca temei săvârşirea 
unei infracţiuni, adică a unei fapte prevăzute de 
legea penală, care prezintă pericol social, care este 
săvârşită cu vinovăţie și este pasibilă de pedeapsă 
penală. În ceea ce privește răspunderea penală 

pentru încălcarea dreptului de autor și a drepturi-

lor conexe, aceasta este prevăzută la art.1851, Capi-
tolul V din Partea Specială a CP RM. Acest articol este 
format din trei alineate. Primele două alineate pre-
văd răspunderea penală pentru două infracţiuni-tip 
legate de încălcarea dreptului de autor și a drepturi-
lor conexe, iar în alineatul trei al acestui articol sunt 
incriminate formele agravante ale acestor fapte.

Care este componenţa de infracţiune prevăzută 
la art. 1851  din CP al RM prin prisma elementelor și 
semnelor sale constitutive?

Obiectul juridic general al infracţiunii descrise 
îl constituie totalitatea relaţiilor și valorilor soci-
ale care sunt ocrotite de legea penală. Obiectul 

juridic generic al acestei infracţiuni îl formează 
valorile și relaţiile sociale ale căror existenţă și nor-
mală desfășurare sunt condiţionate de proteja-
rea drepturilor politice, de muncă și altor drepturi 
constituţionale ale cetăţenilor.

Obiectul juridic special este descris detaliat 
în doctrina de specialitate ca fi ind constituit din 
„relaţiile sociale cu privire la realizarea, în conformi-
tate cu art.33 din Constituţie, a dreptului la libertatea 
creaţiei, sub aspectul protejării dreptului de autor și 
a drepturilor conexe împotriva faptei de încălcare a 
dreptului de autor și a drepturilor conexe, dacă este 
în proporţii mari, săvârșite prin reproducerea ope-
relor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul 
desfășurării activităţii de întreprinzător tangenţiale 

activităţii intelectuale în domeniul dreptului de au-
tor și al drepturilor conexe, în special în domeniul li-
teraturii, artei și știinţei, în scopul comercializării sau 
oferirii spre comercializare, importului, exportului, 
ori stocarea, transportul exemplarelor de opere sau 
de fonograme în scopurile menţionate, ori orice altă 
formă de valorifi care a drepturilor de autor sau ale 
drepturilor conexe în scopul obţinerii profi tului, fără 
acordul titularului de drepturi” [15, p.760]. Deși unii 
autori sunt de părere că „infracţiunea specifi cată la 
art. 1851 CP RM nu are un obiect material, iar obiec-
tele dreptului de autor sau ale drepturilor conexe 
constituie obiectul imaterial al infracţiunii în cauză” 
[15, p.76], vom identifi ca obiectul material al acestei 
infracţiunii în funcţie de modalitatea normativă de 
comitere a faptei, și anume: operele sau obiectele 

drepturilor conexe (art.1851 alin. (1) lit. a) CP RM ); 
exemplarele de opere sau fonogramele (art.1851 

alin. (1) lit. b) și d) CP RM ); echipamentele 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 In-

ternet (art.1851 alin. (1) lit. c) CP RM ); marcajele de 

control (art.1851 alin. (1) lit. e) CP RM ); simbolurile 

și semnele de protecţie a dreptului de autor și a 

drepturilor conexe, precum și mijloacele tehnice 

de protecţie a dreptului de autor și a drepturilor 

conexe (art.1851 alin. (1) lit. f ) CP RM ); corpul fi zic al 

persoanei (art.1851 alin. (1) lit. c) CP RM ). Prin „ope-
ră” se are în vedere „un rezultat al creaţiei intelectu-
ale originale în domeniul literaturii, artei și știinţei, 
indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și 
de forma de exprimare, de valoarea și de importanţa 
acesteia” [7]. În conformitate cu art. 7 alin. (2) al Legii 
Republicii Moldova privind dreptul de autor și drep-
turile conexe, „Obiecte ale dreptului de autor sunt: a) 
operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii etc.); 
b) programele pentru calculator care se protejează ca 
şi operele literare; c) operele ştiinţifi ce; d) operele dra-
matice şi dramatico-muzicale, scenariile şi proiectele 
de scenarii, libretele, sinopsisul fi lmului; e) operele mu-
zicale cu sau fără text;  f ) operele coregrafi ce şi panto-
mimele; g) operele audiovizuale; h) operele de pictură, 
sculptură, grafi că şi alte opere de artă plastică; i) ope-
rele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă; j) 
operele de artă aplicată; k) operele fotografi ce şi ope-
rele obţinute printr-un procedeu analog fotografi ei; l)
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hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale 
din domeniul geografi ei, topografi ei, arhitecturii şi 
din alte domenii ale ştiinţei; m) bazele de date; n) alte 
opere” [7]. Este necesar să menţionăm că nu are 
importanţă dacă opera este creaţia unei singure 
persoane sau a mai multor persoane. Vom aminti, 
de asemenea, că drept opere protejate prin drep-
turile de autor  sunt operele derivate (,,traducerile, 
adaptările, adnotările, aranjamentele muzicale și 
orice alte transformări ale operelor literare, artistice 
sau știinţifi ce, cu condiţia că nu constituie rezultate 
ale creaţiei intelectuale’’ [7]) și operele integrante 
(,,culegerile de opere literare, artistice sau știinţifi ce, 
precum și enciclopediile și antologiile, compilaţiile 
altor materiale sau date, cu condiţia că, din conside-
rentul selectării și aranjării conţinutului lor, consti-
tuie rezultate ale creaţiei  intelectuale’’ [7] ).

Victimă a infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor și a drepturilor conexe pot fi  subiecţii dreptu-
lui de autor și subiecţii drepturilor conexe dreptu-
lui de autor. „Autorul este persoana fi zică prin a cărei 
activitate creatoare a fost realizată opera, iar titularul 
de drepturi este persoana fi zică sau juridică împuter-
nicită în baza unei numiri legale cu dreptul deţinerii 
drepturilor patrimoniale asupra creaţiei intelectuale” 
[11, p.34]. Într-o altă accepţiune „calitatea de autor 
este o problemă de fapt, care rezultă dintr-un fapt ju-
ridic” [9, p.426]. Subiecţi ai drepturilor conexe sunt 
interpreţii, producătorii de fonograme, producăto-
rii de videograme și organizaţiile de difuziune prin 
eter sau prin cablu.

 Sub aspectul laturii obiective, fapta incrimina-
tă la art.1851 CP RM poate fi  săvârșită prin una din 
modalităţile alternative prevăzute în dispoziţia 
textului incriminator. Toate specifi cităţile ce le ma-
nifestă latura obiectivă a acestei infracţiuni sunt 
elucidate în lucrarea „Califi carea infracţiunii de în-
călcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe”,  
la care vom face referire în cele ce urmează. Dacă 
ne conducem de tehnica legislativă de incriminare 
a infracţiunilor aplicată în Republica Moldova, con-
chidem că la art.1851  alin. (1) CP RM este prevăzută 
răspunderea pentru o singură infracţiune, dar care 
poate fi  săvârșită 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 infracţionale, dacă 

se acţionează cu o singură intenţie infracţională. De 
exemplu, acţiunea de depozitare a fonogramelor fără 
a deţine contracte de autor prevăzută la art.1851 alin. 
(1) lit. b) CP RM, însoţită de acţiunea de indicare pe fo-
nograme a unor informaţii false despre apartenenţa 
dreptului de autor descrisă la lit. d) a aceluiași ar-
ticol, 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 faptele 
infracţionale menţionate mai sus sunt diferite, activi-
tatea infracţională va fi  califi cată după regulile con-
cursului de infracţiuni” [11, p.37]. În cazul modalităţii 
normative prevăzute la art. 1851 alin. (1) CP RM, latu-
ra obiectivă a infracţiunii este constituită din fapta 
prejudiciabilă exprimată prin următoarele acţiuni 
alternative: reproducerea operelor sau a obiectelor 
drepturilor conexe în cadrul desfășurării activităţii 
de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectua-
le în domeniul dreptului de autor și al drepturilor 
conexe, în special în domeniul literaturii, artei și 
știinţei; stocarea exemplarelor de opere sau de fo-
nograme; transportarea exemplarelor de opere 
sau de fonograme; orice altă formă de valorifi care 
a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor 
conexe, fără acordul titularului de drepturi.

Prin „reproducere” se are în vedere realiza-
rea unei copii, în unul sau mai multe exemplare, a 
unei opere sau a unui obiect al drepturilor conexe, 
prin orice mijloc sau sub orice altă formă, inclusiv 
în scopul stocării unei opere, ori a unui obiect al 
drepturilor conexe pe suporturi materiale sau elec-
tronice de informaţie. Stocarea constă în deţinerea 
exemplarelor de opere sau de fonograme în spaţii 
comerciale sau în anexele acestora, în alte spaţii sau 
în mijloace de transport. Transportul/transportarea 
reprezintă deplasarea prin intermediul unui mijloc 
de transport (indiferent de calea de comunicaţie te-
restră, subterană, aeriană sau cosmică), dintr-un loc 
în altul, a exemplarelor de opere sau de fonograme.

Prin „orice valorifi care” se înţelege orice acţiune 
ce ţine de utilizarea sub orice formă și în orice mod 
a obiectelor dreptului de autor sau a drepturilor co-
nexe (demonstrarea, interpretarea, comunicarea în 
public, traducerea, imprimarea exemplarelor neim-
primate, vânzarea, darea în chirie, difuzarea, trans-
larea etc.)” [11, p.38-40]. În acest sens, vom aduce 
drept exemplu următorul caz din practica judiciară: 
„La data de 18.02.2014, în urma percheziţiei la sediul 
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întreprinderii „S...” SRL au fost ridicate trei sisteme in-
formatice, pe care se imprimau și se valorifi cau prin 
stocare și comunicare în public exemplare de progra-
me pentru computer, în lipsa actelor de provenienţă 
sau contractelor cu deţinătorii drepturilor de autor, 
fapte care, conform raportului de constatare tehnico-
știinţifi că nr.616 din 04.04.2014, au cauzat titularilor 
de drepturi, compania „Microsoft Corporation” și com-
pania „Ic-Account Ţimbal” SRL, un prejudiciu material 
în sumă de 90241,85 lei” [16]. Art.1851  alin. (2) CP RM 
prevede răspunderea penală pentru o faptă legată 
de încălcarea dreptului de autor și a altor drepturi 
conexe, care în esenţă constă în circulaţia ilegală a 
marcajelor de control și falsifi carea acestora. Latura 
obiectivă a acestei infracţiuni poate fi  realizată prin 
una din următoarele acţiuni alternative: marcarea, 
comercializarea, importarea, transportarea, depozi-
tarea, săvârșite în mod ilegal, falsifi carea marcajelor 
de control. Vom explica modalităţile de comitere a 
acestor infracţiuni care nu au fost descrise mai sus.

În acest sens, unii autori se pronunţă în modul 
următor: „Marcarea ilegală presupune aplicarea 
marcajului de control pe exemplarele de opere și de 
fonograme în lipsa permisiunii organelor de resort 
acordată în formele prevăzute de lege. Exportarea 
ilegală face referire la operaţiunea comercială prin 
care obiectele supuse protecţiei legale a dreptului de 
autor și drepturilor conexe, în cazul dat marcajele de 
control, sunt vândute pe piaţa altor state. Falsifi carea 
reprezintă acţiunea de contrafacere (confecţionare) 
sau alterare (modifi care) a marcajelor de control în 
urma căreia conţinutul informaţiei din acestea să nu 
corespundă cu valoarea de adevăr” [11, p.49]. Im-
portant este a remarca faptul că, pentru existenţa 
componenţei de infracţiune descrise, este necesară 
survenirea urmărilor prejudiciabile sub formă de da-
une în proporţii mari. De asemenea, este necesară 
și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre acţiunea 
săvârșită și urmarea prejudiciabilă care a survenit. 
Doar astfel putem conchide că infracţiunea descrisă 
are o componenţă materială.

Purcedând la descrierea laturii subiective a 
infracţiunii prevăzute la art.1851 CP RM, menţionăm 
că temeiul subiectiv al răspunderii poate fi  dedus 
din prevederile art. 51 alin (2) CP RM, potrivit căru-
ia: „Răspunderii penale este supusă numai persoana 
vinovată de săvârșirea infracţiunii prevăzute de legea 
penală” [5]. Vinovăţia, ca semn obligatoriu al laturii 

subiective, este prevăzută în legislaţia penală sub 
două forme: intenţia și imprudenţa. Latura subiecti-
vă a infracţiunii prevăzute la art.1851  alin. (1) CP RM 
se exprimă prin intenţie directă, adică făptuitorul 
își dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii 
de încălcare a dreptului de autor și/sau a drepturi-
lor conexe și de pericolul pe care îl comportă aces-
ta pentru relaţiile sociale din domeniu și dorește 
săvârșirea ei. Motivul de comitere a infracţiunii nu 
este prevăzut ca semn al laturii subiective, dar, de 
cele mai multe ori, drept motiv al infracţiunii îl con-
stituie interesul material, răzbunarea, concurenţa 
etc. Scopul săvârșirii infracţiunii se va lua în consi-
derare pentru califi carea modalităţilor normative 
descrise la lit. a) și b) alin. (1) art.1851 CP RM. Latura 
subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.1851  alin. (2) 
CP RM se poate exprima atât prin intenţie directă, 
cât și prin intenţie indirectă (când făptuitorul își dă 
seama de caracterul prejudiciabil al faptei, prevede 
posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile sub 
forma de daune în proporţii mari și admite în mod 
conștient survenirea acestora).

Cât privește subiectul infracţiunii prevăzute 
la art.1851 CP RM, ţinem să menţionăm că orice 
infracţiune poate fi  concepută doar de către o per-
soană care, prin activitatea sa, încalcă prevederile 
legii penale și prin aceasta aduce daună valorilor so-
ciale. Respectiv, drept subiect al infracţiunii descrise 
poate fi  atât o persoană fi zică, cât și o persoană ju-
ridică în cazul în care acestea întrunesc condiţiile 
prevăzute de lege pentru a fi  pasibile de pedeap-
să penală. Astfel, în cazul persoanei fi zice, aceasta 
poate avea calitatea de subiect al infracţiunii, dacă 
întrunește condiţia de responsabilitate și are vârsta 
de 16 ani. Răspunderea persoanei juridice va surve-
ni în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (3) CP RM.

Elucidând o serie de aspecte comparative cu alte 
forme ale răspunderii, vom analiza în cele ce urmea-
ză particularităţile răspunderii contravenţionale 

pentru încălcarea dreptului de autor și a dreptu-

rilor conexe. În literatura de specialitate, răspunde-

rea contravenţională este defi nită ca „o formă a răs-
punderii juridice care constă în aplicarea de sancţiuni 
contravenţionale persoanelor vinovate de încălcarea 
dispoziţiilor ce prevăd și sancţionează contravenţiile” 
[10, p.349]. Contravenţia, ca orice faptă contrară or-
dinii de drept, constituie „o manifestare a conduitei 
umane exteriorizată în cadrul social, adică o acţiune 
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umană realizată sub controlul voinţei și raţiunii sale, 
în condiţiile în care contravenientul avea libertatea de 
a alege această conduită negativă în raport cu ordi-
nea de drept” [10, p.355-356]. O serie de cercetători 
în domeniul dreptului delimitează contravenţiile 

de infracţiuni, punând la bază pericolul social al 
faptei, defi nind contravenţia ca fi ind o faptă antiso-
cială, prevăzută de legislaţie, săvârșită cu vinovăţie 
și care prezintă un pericol social mai redus decât 
infracţiunea.

Analizând esenţa și materializarea pericolului so-
cial al încălcării dreptului de autor și a drepturilor 
conexe, deducem că, în contextul califi cării aces-
tei fapte antisociale, se va ţine cont de cuantumul 
prejudiciului  astfel încât, în cazul în care în urma 
săvârșirii faptei au survenit daune care nu constituie 
proporţii mari, fapta va fi  califi cată ca contravenţie, 
respectiv și regimul sancţionator nu va fi  atât de as-
pru. La art. 96 din Codul Contravenţional al RM este 
prevăzută fapta de încălcare a dreptului de autor și 
a drepturilor conexe, numărul modalităţilor norma-
tive descrise la acest articol fi ind mai mare decât cel 
supus incriminării la art.1851 CP RM. Menţionăm, în 
acest sens, modalitatea normativă prevăzută la art. 
96 alin. (3) Cod Contravenţional, și anume „distruge-
rea din neglijenţă a originalului operei ştiinţifi ce, lite-
rare, de artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a 
manuscrisului sau a variantei defi nitive a originalului 
fonogramei sau al operei audiovizuale” [4].

Fapta de încălcare a dreptului de autor și a drep-
turilor conexe săvârșită prin această modalitate, 
indiferent de valoarea drepturilor  consemnate, se 
va califi ca drept contravenţie, și nu infracţiune.  „În 
practica judiciară, determinarea valorii patrimoniale 
a dreptului de autor și a drepturilor conexe încălca-
te urmează a fi  realizată prin constatarea tehnico-
știinţifi că, dispusă spre executare către Agenţia de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova. 
Prin urmare, specialistul, în raportul de constatare 
tehnico-știinţifi că, se va pronunţa în principal asu-
pra apartenenţei drepturilor încălcate, exclusivităţii 
acestora, preţului de piaţă al exemplarelor și mode-
lelor prezentate spre constatare, prejudiciului cauzat 
în urma valorifi cării ilegale a dreptului de autor și a 
drepturilor conexe ale titularilor concreţi de drepturi. 
Anume în baza acestui raport de constatare tehnico-
știinţifi că, ofi ţerul de urmărire penală stabilește bă-
nuiala rezonabilă de încălcare a dreptului de autor și 

a drepturilor conexe și este în drept să dispună, prin 
ordonanţă, începerea sau neînceperea urmăririi pe-
nale, în conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod de 
Procedură Penală” [11, p.34 ]. 

În ceea ce privește răspunderea civilă, esenţa 
acesteia o dezvăluim prin prisma faptului că „ne-
respectarea dreptului și neexecutarea obligaţiei pot 
atrage, la cererea persoanei interesate, intervenţia or-
ganului statal în vederea restabilirii ordinii de drept și 
a reașezării relaţiilor sociale reglementate prin normă 
în câmpul lor fi resc, prestabilit de lege sau de actul ju-
ridic” [14, p.8].

Răspunderea civilă pentru încălcarea dreptului 

de autor și a drepturilor conexe se caracterizează 
printr-o serie de particularităţi. O opinie argu-
mentată asupra acestei instituţii juridice, pe care 
o susţinem, o formulează teoreticianul I. Macovei. 
Acesta explică esenţa răspunderii civile ca fi ind 
„instituţie juridică, care cuprinde totalitatea norme-
lor de drept ce vizează raporturile juridice, al căror 
conţinut îl constituie obligaţia de a repara prejudiciul 
cauzat altuia, restabilirea drepturilor lezate prevăzute 
de lege sau contract, în scopul stimulării raporturilor 
economice normale dintre subiectele circuitului civil” 
[13, p.277]. O trăsătură specifi că răspunderii civile 
este că această răspundere este una patrimonială, 
deoarece urmărește repararea unui prejudiciu și re-
cuperarea unor daune.

De asemenea, răspunderea civilă intervine doar 
în cazurile în care prejudiciatul își manifestă intere-
sul apelând la forţa de constrângere a statului. În 
aceeași ordine de idei menţionăm faptul că drept 
sancţiune aplicată autorului unei fapte ilicite apare 
obligaţia de a repara integral prejudiciul cauzat, în 
vederea satisfacerii interesului persoanei prejudici-
ate. Vom remarca totodată că sancţiunea civilă are o 
funcţie de prevenţie, dar mai ales funcţia reparato-
rie. Răspunderii civile îi este caracteristic faptul că 
temeiul răspunderii juridice îl constituie răspunde-
rea pârâtului în faţa reclamantului, cu care se afl ă 
pe poziţii de egalitate juridică. În doctrina dreptului 
civil este recunoscută clasifi carea răspunderii civile 
în răspundere contractuală și răspundere delictu-

ală.
Cât privește prima formă a răspunderii civile, 

considerăm reușită opinia conform căreia „Răspun-

derea contractuală este obligaţia debitorului unei 
obligaţii contractuale de a repara prejudiciul cauzat 
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creditorului prin neexecutarea lato senso a acestei 
obligaţii, adică a executării ei cu întârziere ori în mod 
necorespunzător sau prin neexecutarea ei în strict 
senso, întrucât această violare a contractului îi este 
imputabilă” [13, p.285]. Drept exemplu, răspunde-

rea contractuală poate surveni în cazul neexecută-
rii sau executării necorespunzătoare a prevederilor 
contractului de autor sau a contractului de licenţă. 
În conformitate cu art. 30 al Legii privind dreptul de 
autor și drepturile conexe, „autorii și titularii drep-
tului de autor pot transmite prin contract de cesiune 
drepturile patrimoniale exclusive, precum și dreptul la 
remuneraţie de autor. În urma unei asemenea cesiuni, 
titular de drepturi devine cesionarul” [7].

Totodată, același articol al legii menţionate arată 
că „drepturile patrimoniale exclusive pot fi  transmise, 
de asemenea, prin acordarea de licenţe exclusive sau 
neexclusive” [7]. Legea privind dreptul de autor și 
drepturile conexe prevede, de asemenea, condiţiile 
şi forma contractului de autor: „Contractul de autor 
trebuie să fi e încheiat în formă scrisă şi să prevadă 
modul de valorifi care a operei (dreptul concret care se 
transmite prin acest contract), termenul de valabilita-
te, teritoriul de acţiune a dreptului, cuantumul remu-
neraţiei sau baza de calcul a acesteia pentru fi ecare 
tip de valorifi care a operei, condiţiile şi termenul de 
plată ale remuneraţiei, precum şi alte clauze pe care 
părţile le consideră esenţiale. Contractul de autor pri-
vind valorifi carea operelor în ziare şi în alte publicaţii 
periodice poate fi  încheiat şi în formă verbală. În cazul 
în care în contractul de autor lipseşte clauza privind 
teritoriul pe care se exercită dreptul, dreptul transmis 
prin acest contract se exercită numai în limitele terito-
riului Republicii Moldova.

În cazul în care în contractul de autor care prevede 
acordarea unei licenţe nu este indicat termenul său de 
valabilitate, contractul de autor se consideră înche-
iat pe un termen de 3 ani de la data încheierii, dacă 
se referă la valorifi carea unei opere fără modifi cări, şi 
pe un termen de 5 ani, dacă se referă la valorifi carea 
unei opere adaptate sau altfel modifi cate ori traduse. 
În contractul de autor, remuneraţia de autor se stabi-
leşte în cote procentuale din venitul obţinut ca urmare 
a valorifi cării în modul corespunzător a operei sau sub 
forma unei taxe forfetare, sau în conformitate cu tari-
fele remuneraţiei aprobate de organizaţiile de gestiu-
ne colectivă a drepturilor patrimoniale, sau în oricare 
alt mod” [7]. 

Referitor la răspunderea delictuală pentru în-
călcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, 
accentuăm că aceasta constituie obligaţia celui care 
a cauzat un prejudiciu altuia, în afara existenţei unui 
contract, de a repara prejudiciul pentru fapta ilicită 
care îi este imputabilă. Enunţăm în continuare mai 
multe criterii prin care distingem răspunderea de-

lictuală de cea contractuală.
Astfel, răspunderea este delictuală atât timp cât 

contractul nu a fost încă încheiat și suntem încă la 
etapa precontractuală, de exemplu, cu scopul de 
a revoca oferta înainte de termenul până la care 
ofertantul s-a obligat să o menţină. Răspunderea 

delictuală survine atunci când contractul este nul 
sau după expirarea acestuia. Pe de altă parte, răs-

punderea delictuală intervine și atunci când vor-
bim de un prejudiciu care, chiar dacă intervine în-
tre contractanţi, nu rezultă din neexecutarea unei 
obligaţii contractuale. Fundamentul legal al celor 
enunţate mai sus îl regăsim în art. 8 al Codului Civil 
al RM care, la alin. (2) lit. e), prevede că drepturile 
și obligaţiile civile apar „în urma elaborării de lucrări 
știinţifi ce, creării de opere literare, de artă, în urma 
invenţiilor și a altor rezultate ale activităţii intelectu-
ale” [3]. De asemenea, conform prevederilor art. 5 
alin. (1) al Codului de Procedură Civilă al RM, „ori-
ce persoană interesată este în drept să se adreseze 
în instanţă judecătorească, în modul stabilit de lege, 
pentru a-și apăra drepturile încălcate sau contestate, 
libertăţile și interesele legitime” [6].

În concluzie, vom constata că instituirea unui 
mecanism juridic efi cient în vederea protejării drep-
tului de autor și a drepturilor conexe constituie o 
premisă a stimulării potenţialului creativ, și, deci, a 
garantării progresului cultural.
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REZUMAT

Răspunderea pentru încălcarea dreptului de 

autor și a drepturilor conexe. Dreptul de autor 
și drepturile conexe sunt protejate în Republica 
Moldova prin intermediul unui mecanism legal, 
fi ind stabilită răspunderea pentru violarea acestor 
drepturi. Acest articol conţine un studiu compa-
rativ al formelor de răspundere pentru încălcarea 
dreptului de autor și a drepturilor conexe. Autorul 
descrie premisele și trăsăturile specifi ce pentru 

diferite forme ale răspunderii. Această lucrare cu-
prinde un comentariu detaliat al reglementărilor  
legislaţiei naţionale și a opiniilor teoreticienilor 
pe marginea temei abordate, precum și o descri-
ere detaliată a conţinutului dreptului de autor și a 
drepturilor conexe. 

Cuvinte-cheie: drept de autor, drepturi conexe, 
răspundere, autor, operă, infracţiune, contravenţie, 
prejudiciu.

ABSTRACT

Liability for Infringement of Copyright and 

Related Rights. Copyright and related rights are 
protected in the Republic of Moldova by a legal 
base and it is provided liability for the violation of 
these rights. This article contains a comparative stu-
dy of the forms of liability for the violation of co-
pyright and related rights. The author describes the 
premises and particularizing features of diff erent 
forms of liability. This work brings a detailed com-
ment upon the national legislation, interpretations 
of theoreticians and a large explanation of the sub-
stance of copyright and related rights.

Keywords: copyright, related rights, liability, au-
thor, work, misdemeanor, contravention, damage.

РЕФЕРАТ 

Ответственность за нарушение авторско-

го права и смежных прав. Авторское право и 
смежные права в Республике Молдова охраня-
ются посредством правового механизма, уста-
навливающего ответственность за нарушение 
данных прав. В настоящей статье проводится 
сравнительный анализ форм ответственности 
за нарушение авторского права и смежных прав. 
Автор описывает предпосылки и отличительные 
особенности  различных форм ответственности. 
В данной статье представлен подробный обзор 
норм национального законодательства и мне-
ний теоретиков по рассматриваемому вопросу, 
а также дается подробное описание содержания 
авторского права и смежных прав.

Ключевые слова: авторское право, смежные 
права, ответственность, автор, произведение, 
преступление, правонарушение, ущерб.


