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DUPĂ CUM MENŢIONEAZĂ AUTORUL DORIAN CHIROŞCA, 
PROGRESUL TEHNICO-ŞTIINŢIFIC ESTE DE NECONCEPUT 

FĂRĂ UN SISTEM DE PROTECŢIE EFECTIVĂ A DREPTURILOR ASUPRA 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. ASIGURAREA PROTECŢIEI DREPTULUI 
DE AUTOR ŞI DREPTURILOR CONEXE REPREZINTĂ UN FACTOR IM-
PORTANT PENTRU PĂSTRAREA MOŞTENIRII NAŢIONALE, CONSTITU-
IND UN ELEMENT ESENŢIAL AL DEZVOLTĂRII UNUI STAT [6, P. 9].

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
adoptată la 16 decembrie 1948 prin Rezoluţia 217 A 
în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conţinutul arti-
colului 27, prevede expres că: „Orice persoană are 
dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală 
a colectivităţii, de a se bucura de arte şi de a parti-
cipa la progresul ştiinţifi c şi la binefacerile lui. Fie-
care om are dreptul la ocrotirea intereselor morale 
şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifi că, 
literară sau artistică al cărei autor este” [9].

La fel, şi Constituţia protejează proprietatea in-
telectuală pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, 
articolul 33 prevede expres că: „Libertatea creaţiei 
artistice şi ştiinţifi ce este garantată. Creaţia nu este 
supusă cenzurii. Dreptul cetăţenilor la proprietatea 

intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce 
apar în legătură cu diverse genuri de creaţie inte-
lectuală sunt apărate de lege” [8].

Metode aplicate şi materiale utilizate

În vederea realizării scopului propus, în respecti-
vul articol ştiinţifi c au fost utilizate următoarele me-
tode: metoda logică (bazată pe analiza inductivă şi 
deductivă), metoda comparativă şi metoda istorică.

În procesul elaborării articolului ştiinţifi c, au fost 
consultate următoarele materiale: Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului, Constituţia Republicii 
Moldova, precum şi lucrările ştiinţifi ce ale autorilor 
A. Borodac, S. Brînză, V. Stati, C. Bulai, D. Chiroşca, R. 
Cojocaru, C. Rusnac, S. Pilat.

Rezultate obţinute şi discuţii

Oricărui cetăţean statul îi protejează dreptul de 
autor, însă, din momentul privării persoanei de acest 
drept, apar raporturile juridico-penale. Conţinutul 
acestui raport cuprinde dreptul statului de a-l trage la 
răspundere penală pe infractor şi a-l obliga pe acesta 
de a suporta consecinţele faptei sale. Pentru a soluţio-
na un astfel de confl ict, iscat între stat şi infractor, este 
necesară o activitate succesivă din partea statului.
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Dicţionarul explicativ al limbii române defi neşte 
răspunderea penală ca fi ind cea mai aspră formă 
a răspunderii juridice. Răspunderea penală implică 
obligaţia unei persoane de a răspunde în faţa orga-
nelor de urmărire penală şi apoi în faţa instanţei de 
judecată pentru fapta prevăzută de legea penală 
pe care a săvârşit-o, obligaţia de a suporta măsurile 
de constrângere penală prevăzute de lege pentru 
săvârşirea infracţiunii şi obligaţia de a executa pe-
deapsa aplicată. Executarea obligaţiilor ce decurg 
din răspunderea penală este impusă prin forţa de 
coerciţie a statului. Săvârşirea infracţiunii este sin-
gurul temei al răspunderii penale [10].

Autorul Alexandru Borodac afi rmă că răspunde-
rea penală este o formă a răspunderii juridice (dis-
ciplinară, administrativă, penală, civilă sau patrimo-
nială şi materială) şi reprezintă consecinţa săvârşirii 
faptei interzise de norma juridică penală. În legea 
penală defi niţia răspunderii penale lipseşte. Ea este 
expusă în teoria dreptului penal [1, p. 23].

La rândul său, autorul Constantin Bulai defi neşte 
răspunderea penală ca o formă a răspunderii juridice, 
care poate fi  înţeleasă ca fi ind însuşi raportul juridic 
penal de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii 
infracţiunii între stat, pe de o parte, şi infractor, pe de 
altă parte, raport complex al cărui conţinut îl formea-
ză dreptul statului, ca reprezentant al societăţii, de a 
trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţi-
unea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l 
constrânge să o execute, precum şi obligaţia infrac-
torului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supu-
ne sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de 
drept şi restaurării autorităţii legii [5, p. 313].

Astfel, temeiul real al răspunderii penale îl con-
stituie fapta prejudiciabilă săvârşită, iar componen-
ţa de infracţiune, stipulată în legea penală, reprezin-
tă temeiul juridic al răspunderii penale.

În continuare, vom analiza infracţiunea prevă-
zută de art. 1851 CP al RM, încălcarea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, săvârşirea căreia con-
stituie temeiul real al răspunderii penale.

Obiectul general al infracţiunii prevăzute de art. 
1851 CP al RM îl constituie totalitatea relaţiilor so-
ciale, reglementate de legea penală, vătămate sau 
ameninţate efectiv printr-o faptă prejudiciabilă co-
misă [2, p. 113].

Deci, obiectul general îl constituie totalitatea va-
lorilor şi relaţiilor sociale ocrotite de legea penală. 

Obiectul generic al infracţiunii respective îl formea-
ză relaţiile şi valorile sociale care sunt condiţionate 
de protejarea drepturilor politice, de muncă şi altor 
drepturi constituţionale ale cetăţenilor.

Obiectul special al infracţiunii specifi cate la art. 
1851 CP al RM este format din relaţiile sociale cu 
privire la realizarea, protejarea şi asigurarea drep-
tului la libertatea creaţiei, prin prisma neadmiterii 
încălcării dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 
În cazul comiterii infracţiunii de încălcare a dreptu-
lui de autor şi a drepturilor conexe prin constrân-
gere fi zică sau psihică (art. 1851 alin. (3) lit. c) CP al 
RM), infracţiunea are şi un obiect juridic facultativ, 
relaţiile sociale cu privire la sănătatea persoanei, 
integritatea corporală precum şi libertatea psihică 
a acesteia.

Cât privește obiectul material al infracţiunii pre-
văzute la art. 1851 CP al RM, opiniile autorilor diferă, 
unii dintre aceștia consideră că infracţiunea de în-
călcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
nu are obiect material, alţii consideră că obiectul 
material este diferit, în funcţie de modalitatea nor-
mativă de comitere a infracţiunii respective.

Astfel, autorii Sergiu Brînză şi Vitalie Stati consi-
deră că obiectul infracţiunii de încălcare a dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe constituie obiectul 
imaterial al acesteia [3, p. 510].

În conformitate cu Legea Republicii Moldova 
cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe, 
obiecte ale dreptului de autor sunt:

a) operele literare (povestiri, eseuri, romane, po-
ezii etc.);

b) programele pentru calculator care se prote-
jează ca şi operele literare;

c) operele ştiinţifi ce;
d) operele dramatice şi dramatico-muzicale, sce-

nariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul 
fi lmului;

e) operele muzicale cu sau fără text;
f ) operele coregrafi ce şi pantomimele;
g) operele audiovizuale;
h) operele de pictură, sculptură, grafi că şi alte 

opere de artă plastică;
i) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă 

horticolă;
j) operele de artă aplicată;
k) operele fotografi ce şi operele obţinute printr-

un procedeu analog fotografi ei;
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l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimen-
sionale din domeniul geografi ei, topografi ei, arhi-
tecturii şi din alte domenii ale ştiinţei;

m) bazele de date;
n) alte opere.
De asemenea, dreptul subiectiv de autor şi/sau 

drepturile subiective conexe reprezintă obiectul 
imaterial al infracţiunii prevăzute de lit. a), alin. (1) 
art. 1851 CP al RM. Aceste drepturi subiective se 
constituie din drepturi cu caracter patrimonial (eco-
nomic) şi cele cu caracter nepatrimonial (personal, 
moral) [4, p. 761].

Autorii Radion Cojocaru şi Andrei Cazacicov ex-
primă însă o altă opinie, opusă celei de mai sus, cu 
privire la obiectul material al infracţiunii de încălca-
re a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Astfel, potrivit acestora, obiectul material se sta-
bileşte în funcţie de modalitatea normativă de co-
mitere a faptei prejudiciabile:

 ▪ operele sau obiectele drepturilor conexe (art. 
1851 alin. (1) lit. a) CP al RM);

 ▪ exemplarele de opere sau fonogramele (art. 
1851 alin. (1) lit. b) CP al 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 Internet (art. 1851 alin. (1) lit. c) CP al RM);

 ▪ marcajele de control (art. 1851 alin. (1) lit. e) 
CP al RM);

 ▪ simbolurile şi semnele de protecţie a dreptu-
lui de autor şi a drepturilor conexe, precum şi mij-
loacele tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe (art. 1851 alin. (1) lit. f ) CP al RM);

 ▪ corpul fi zic al persoanei (art. 1851 alin. (3) lit. c) 
CP al RM) [7, p. 102].

Protecţia dreptului de autor nu se extinde asu-
pra:

  actelor normative, altor acte cu caracter ad-
ministrativ, politic sau judiciar (legi, hotărâri jude-
cătoreşti etc.) şi nici asupra traducerilor ofi ciale ale 
acestora;

  simbolurilor de stat şi a semnelor ofi ciale ale 
statului (drapele, steme, decoraţii, semne băneşti 
etc.);

  expresiilor folclorice;
  noutăţilor zilei şi a diverselor fapte ce repre-

zintă o simplă informaţie.

Victime ale infracţiunii de încălcare a dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe pot fi  subiecţi ai 
dreptului de autor şi respectiv subiecţii drepturilor 
conexe dreptului de autor. Autorul este persoana 
fi zică prin a cărei activitate creatoare se realizează 
opera. Titularul de drepturi este persoana fi zică sau 
juridică care are drepturi patrimoniale asupra crea-
ţiei intelectuale acordate în baza legii.

Latura obiectivă a infracţiunii de încălcare a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe se carac-
terizează prin comiterea uneia dintre acţiunile al-
ternative descrise în cadrul modalităţilor normative 
prevăzute în dispoziţia art. 1851 CP al RM. Însă, la 
califi carea faptei organul competent este obligat să 
stabilească proporţiile acesteia, deoarece legiuito-
rul face referire expres la fapta de încălcare a drep-
turilor de autor şi a drepturilor conexe soldată cu 
proporţii mari. Pentru a califi ca fapta drept încălcare 
a dreptului de autor sau a drepturilor conexe pre-
văzută de art. 1851, este necesar ca valoarea obiec-
telor dreptului de autor sau a drepturilor conexe, 
valorifi cate ilegal de către făptuitor, să depăşescă 
20 de salarii medii lunare pe economie prognozate. 
Dacă valoarea celor săvârşite este mai mică, fapta 
urmează a fi  califi cată conform lit. a), alin. (1) art. 96 
Cod contravenţional al Republicii Moldova.

Art. 1851 alin. (1) CP al RM  prevede răspunderea 
penală pentru o singură infracţiune, care poate fi  
comisă prin şapte modalităţi normative alternative, 
după cum urmează:

  reproducerea operelor sau a obiectelor drep-
turilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de 
întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în 
domeniul dreptului de autor şi al drepturilor cone-
xe, în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, 
în scopul comercializării sau oferirii spre comerci-
alizare, importului, exportului, precum şi 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;

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

  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;

  indicarea pe exemplarele de opere sau de fo-
nograme a unei informaţii false despre apartenenţa 
şi limitele exercitării dreptului de autor şi a dreptu-
rilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l 
poate induce în eroare pe benefi ciar;

  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;

  modifi carea, înlăturarea de pe exemplarele de 
opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor 
de protecţie a dreptului de autor şi 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 şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe 
exemplarele de opere sau de fonograme a mijloa-
celor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe;

  însuşirea paternităţii ori constrângerea la co-
paternitate.

Pe lângă modalităţile normative alternative de 
săvârşire a infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, legiuitorul a prevăzut, 
în  alin. (3) art. 1851 CP al RM, răspunderea penală 
pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. (1) şi alin. 
(2), după cum urmează:

 ▪ de două sau de mai multe persoane;
 ▪ de un grup criminal organizat sau de o orga-

nizaţie criminală;
 ▪ prin constrângere fi zică sau psihică;
 ▪ în proporţii deosebit de mari.

Latura subiectivă a infracţiunii este un element 
indispensabil al acesteia. Ea se caracterizează prin 
atitudinea psihică a persoanei faţă de săvârşirea in-
fracţiunii. Elementele care caracterizează latura su-
biectivă a infracţiunii includ, de asemenea, vinovă-

ţia, motivul şi scopul infracţiunii. Aceste elemente 
pot reprezenta întregul proces psihic al infractoru-
lui, refl ectând legătura care există între conştiinţă şi 
voinţă, faţă de fapta social periculoasă, săvârşită de 
acesta [5, p. 118].

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 
1851 CP al RM se exprimă prin intenţie directă, adică 
făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunii sau inacţiunii sale şi de pericolul pe care 
îl are pentru relaţiile sociale din domeniu şi doreşte 
săvârşirea acesteia [7, p. 129].

Motivul comiterii faptei nu este prevăzut ca 
semn component al laturii subiective, însă de natu-
ra acestuia urmează a se ţine cont la individualiza-
rea răspunderii penale. De cele mai multe ori, moti-
vul infracţiunii constă în interesul material, deşi nu 
sunt excluse şi alte imbolduri josnice ale făptuito-
rului bazate pe unele forme de concurenţă, apatie, 
răzbunare etc. [7, p. 129].

Scopul infracţiunii nu are importanţă pentru ca-
lifi carea faptei, însă, în unele modalităţi normative 
alternative de săvârşire a infracţiunii specifi cate la 
art. 1851 CP al RM, scopul este prevăzut expres în 
textul legii.

Astfel, în cazul califi cării faptei conform art. 1851 
alin. (1) lit. a) CP al RM, în mod obligatoriu acţiunile 
făptuitorului trebuie să fi e săvârşite în scopul co-
mercializării, al oferirii spre comercializare, al impor-
tului sau al exportului. Dacă fapta se comite printr-o 
altă formă de valorifi care a obiectelor dreptului de 
autor sau ale drepturilor conexe, este obligatoriu ca 
făptuitorul să acţioneze în scop de profi t.

În cazul califi cării faptei conform art. 1851 alin. (1) 
lit. b), scopul special este indispensabil. În cazul res-
pectiv se are în vedere scopul de închiriere, schimb 
sau altă formă de punere la dispoziţie terţilor cu ti-
tlu gratuit sau oneros a exemplarelor.

În celelalte modalităţi normative alternative de 
comitere a infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe scopul nu are impor-
tanţă, însă acesta urmează să fi e constatat pentru 
individualizarea pedepsei penale.

Subiect al infracţiunii analizate poate fi  persoana 
fi zică responsabilă care la momentul săvârşirii fap-
tei a atins vârsta de 16 ani. De asemenea, subiect 
al infracţiunii specifi cate la lit. b) alin. (1) art. 1851 
CP al RM, poate fi  şi persoana juridică (cu excepţia 
autorităţilor publice) [3, p. 517].
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Concluzii

Creaţia intelectuală, element esenţial al fi inţării 
și progresului societăţii omenești, a fost și este un 
captivant domeniu de investigaţie, inclusiv din per-
spectiva juridică. Din acest considerent legiuitorul a 
oferit acestui domeniu un loc separat și autonom în 
vederea dezvoltării lui.

Există însă situaţii când are loc încălcarea pre-
vederilor Codului Penal referitoare la respecta-
rea și apărarea proprietăţii intelectuale. Odată cu 
săvârșirea infracţiunii, iau naștere relaţii procesual 
penale între făptuitor și organele de drept.

În Republica Moldova, cazurile de încălcare a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe, deși sunt 
rare, au totuși loc. Spre exemplu, în perioada anului 
2017, au fost înregistrate şapte infracţiuni de încăl-
care a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 
În trei cazuri, în temeiul art. 275 pct. 3 CPP al RM, 
procesul penal a fost clasat, în trei cazuri urmărirea 
penală se desfăşoară şi în prezent, într-un alt caz, în 
temeiul art. 285 alin. (2) pct. 1 CPP al RM, plângerea 
prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată 
şi doar într-un singur caz cauza a fost transmisă în 
judecată de către procurorul care a întocmit rechizi-
toriul. Singurul caz în care cauza a fost transmisă în 
instanţa de judecată a avut loc în r. Ocniţa. În urma 
acţiunilor ilegale ale cet. C.V., care prestează servi-
cii de internet contra plată, organele de anchetă 
au depistat, în cadrul controlului, programe pentru 
computer, fonograme şi opere audiovizuale, fi ind 
stabiliţi titularii dreptului asupra acestora. Astfel, 
în urma acţiunilor ilegale dauna cauzată constituie 
115000 lei.

În urma celor menţionate mai sus, considerăm 
că, pentru a contracara acest fenomen, este necesa-
ră o colaborare mai strânsă între organele de drept 
și specialiștii în domeniul proprietăţii intelectuale, 
fapt care ar determina anumite persoane să renunţe 
la săvârșirea infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor și a a drepturilor conexe.
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REZUMAT

Răspunderea penală pentru încălcarea drep-

tului de autor şi a drepturilor conexe. Progresul 
tehnico-ştiinţifi c este de neconceput fără un sistem 
de protecţie efectivă a drepturilor asupra proprie-
tăţii intelectuale. Asigurarea protecţiei dreptului 
de autor şi drepturilor conexe reprezintă un factor 
important pentru păstrarea moştenirii naţionale, 
constituind un element esenţial al dezvoltării unui 
stat. Autorii abordează problema protecţiei penale 
a drepturilor de autor dezvăluind în cunoștinţă de 
cauză raporturile juridico-penale care apar odată cu 
privarea unei persoane de aceste drepturi. Conţinu-
tul acestor raporturi cuprinde dreptul statului de a-l 
trage la răspundere penală pe infractor şi a-l obliga 
pe acesta de a suporta consecinţele faptei sale. Pen-
tru soluţionarea unor astfel de confl icte, iscate între 
stat şi infractor, este necesară o activitate succesivă 
din partea statului.
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Cuvinte-cheie: proprietatea intelectuală, drept 
de autor, drepturile conexe, răspunderea penală, sis-
tem de protecţie, creaţie artistică, creaţie ştiinţifi că, 
obiecte ale dreptului de autor, valori culturale, fapta 
interzisă de lege.

ABSTRACT

Criminal Liability for Violation of Copyright 

and Related Rights. Technical-scientifi c progress is 
unthinkable without a system of eff ective protecti-
on of intellectual property rights. Protection of co-
pyright and related rights is an important factor in 
preserving the national heritage, being an essential 
element of the development of a state. The authors 

tackle the issue of copyright protection by knowin-
gly revealing the legal-criminal relationships that 
arise with the deprivation of a person of these ri-
ghts. The content of these reports covers the right 
of the state to prosecute the off ender and oblige 
him to bear the consequences of his deed. In order 
to resolve such confl icts aroused between the state 
and the off ender, a successive activity by the state 
is necessary.

Keywords: intellectual property, copyright, rela-
ted rights, criminal liability, protection system, artistic 
creation, scientifi c creation, copyright objects, cultural 
values, act forbidden by law.


