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DREPTULUI DE AUTOR ȘI DREPTURILOR CONEXE LE REVINE 
UN ROL DEOSEBIT ÎN DEZVOLTAREA CULTURII UMANE. IN-

VESTIREA ÎN POTENŢIALUL INTELECTUAL AL UMANITĂŢII CONSTITUIE 
PERPETUUM MOBILE AL PROGRESULUI CULTURAL, ECONOMIC, SOCI-
AL, EDUCAŢIONAL ETC., IAR EXISTENŢA ACESTUIA DEPINDE DIRECT 
DE NIVELUL DE PROTECŢIE ACORDAT OPERELOR DE LITERATURĂ, 
ARTĂ ȘI ȘTIINŢĂ. 

Din punct de vedere juridic, protecţia adecva-
tă oferită creatorilor și operelor realizate de aceștia 
a devenit o necesitate generată de imperativul 
funcţionării normale a actului de geneză și de afi r-
mare naţională și universală a valorilor cultural-
știinţifi ce. Are dreptate expertul M. Spatari atunci 
când afi rmă: ,,Societatea umană funcţionează pe 
baza unui set de relaţii în care dominantă este propri-
etatea privată asupra lucrurilor intangibile precum 
informaţia și mai ales cunoașterea”. Dat fi ind rolul din 
ce în ce mai mare al proprietăţii intelectuale pentru 
societăţile contemporane, statele au început să se 
orienteze spre promovarea ritmică a valorilor inte-
lectuale, impunându-se cu anumite reglementări în 
această sferă complicată a vieţii sociale, precum și cu 
anumite reacţii cu forţa preventivă și sancţionatorie, 
care conturează modelul de protejare prin diferite 
mijloace ale acestui domeniu. Prin prisma principiu-
lui economiei represiunii, putem spune cu certitudi-
ne că normele nepenale nu pot constitui mijloace 
efi ciente de ocrotire a proprietăţii artistice, știinţifi ce 
și literare în actualele condiţii ale economiei de piaţă. 
Insufi cienţa acestor mijloace determină inevitabilita-
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tea infl uenţării prin mijloace juridico-penale asupra 
respectivelor fapte, infl uenţare realizată prin inter-
mediul art.1851 CP al RM1.     

Republica Moldova deţine un larg cadru legal 
ce garantează și protejează drepturile de autor și 
drepturile conexe. Astfel, în conformitate cu art.33 
alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, liber-
tatea creaţiei artistice și știinţifi ce este garantată. De 
asemenea, în conformitate cu alin. (2) al aceluiași 
articol, creaţia nu este supusă cenzurii. Totodată, po-
trivit alin. (3) al articolului sus-menţionat, dreptul 
cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor 
materiale și morale ce apar în diverse genuri de creaţie 
intelectuală sunt apărate de lege; statul contribuie la 
păstrarea, la dezvoltarea și la propagarea realizărilor 
culturii și știinţei, naţionale și culturale2. Totodată, 
conform art.2 al Legii nr.114 cu privire la Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, statul ga-
rantează dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectu-
ală, libertatea creaţiei artistice și știinţifi ce, precum și 
apărarea, în baza legii, a intereselor lor economice și 
personale ce apar în legătură cu practicarea diverselor 
genuri de creaţii intelectuale3.

1 Brînză Sergiu, Stati Vitalie, Tratat de drept penal. Partea 
specială, Volumul I, Chișinău, Editura Tipografi a Centrală, 
2015, p. 759-760.
2 Constituţia Republici Moldova din 29.07.1994 // Monitorul 
Ofi cial nr. 1 din 12.08.1994, în vigoare din 27.08.1994.
3 Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală // Monitorul Ofi cial nr.282-
289 din 26.09.2014.
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Prin ,,operă” se are în vedere un rezultat al creaţiei 
intelectuale 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.

În conformitate cu art.7 alin.(2) al Legii nr.139 pri-
vind dreptul de autor și 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;
l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensi-

onale din domeniul geografi ei, topografi ei, arhitec-
turii şi din alte domenii ale ştiinţei;

m) bazele de date;
n) alte opere.
Conform art.8 al aceleiași legi, protecţia dreptu-

lui de autor nu se extinde asupra: 
a) actelor normative, altor acte cu caracter 

administrativ, politic sau judiciar (legi, hotărâri 
judecătorești etc.) și nici asupra traducerilor ofi ciale 
ale acestora;

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

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

zintă o simplă informaţie4.
Se consideră autor persoana fi zică sub al cărei 

nume pentru prima dată este publicată opera, în 

4 Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe // Monitorul Ofi cial nr.191-193 din 
01.10.2010, în  vigoare din 01.01.2011.

absenţa unor probe contrare. Nu se consideră autor 
persoana care a contribuit la crearea operei printr-
un aport fi nanciar sau organizatoric.

Autorul este în drept să înregistreze la Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală opera sa. 
Paternitatea aparţine persoanei sub al cărei nume a 
fost publicată opera, dacă nu există alte dovezi sau 
până la proba contrarie. Potrivit Micului dicţionar 
de proprietate intelectuală, ,,dreptul de autor” 
semnifi că: ansamblul normelor juridice care regle-
mentează raporturile personale nepatrimoniale și 
patrimoniale stabilite în legătură cu realizarea unei 
opere literare, artistice sau știinţifi ce5. Însă drepturi-
le conexe sunt drepturi civile, în temeiul cărora, în 
limitele care interesează ordinea publică și bunurile 
moravuri, titularii lor pot avea o anumită conduită 
corespunzătoare și, la nevoie, pot face apel la forţa 
coercitivă a statului pentru ocrotirea lor. Într-adevăr, 
fără existenţa prealabilă a unei opere nu pot exista 
nici drepturile conexe dreptului de autor, deoarece, 
așa cum s-a evocat deja, aceste drepturi se nasc, 
după caz, din interpretarea, executarea sau înregis-
trarea sonoră sau audiovizuală a unei opere preexis-
tente. Altfel spus, este vorba de dreptul de autor, iar 
acesta, la rândul lui, derivă din crearea unei opere.

Proclamarea proprietăţii private și garantarea 
drepturilor fundamentale ale omului au reprezentat 
principiile de bază, care au facilitat reformarea radi-
cală a cadrului normativ privind dreptul de autor și 
drepturile conexe enunţat mai sus, Constituţia Re-
publicii Moldova și Legea privind dreptul de autor 
și drepturile conexe. Fiind elaborată în spiritul sis-
temului droit d’auteur, Legea nr.139 din 02.07.2010 
privind dreptul de autor și drepturile conexe se 
apropie și prin conţinut și prin formă de actele de 
specialitate europene, reglementând în principal:

 ▪ operele protejate și cele excluse de la 
protecţia dreptului de autor;

 ▪ drepturile subiective de autor;
 ▪ termenele de protecţie a drepturilor patrimo-

niale de autor;
 ▪ excepţiile și limitările drepturilor patrimonia-

le de autor;
 ▪ transmiterea drepturilor de autor;

5 Cojocaru Radion, Rusnac Constantin, Pilat Sofi a, Cazaci-
cov Andrei, Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor și 
a drepturilor conexe, Chișinău, Editura Academiei ,,Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM, 2017, p.46.
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 ▪ sistemul de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor;

 ▪ măsurile de asigurare a drepturilor etc6.
Cadrul incriminator al infracţiunii de încălcare a 

dreptului de autor și a drepturilor conexe îl identifi căm 
la art. 1851 CP, instituit în Capitolul V din Partea Specia-
lă a Codului penal cu denumirea marginală Infracţiuni 
contra drepturilor politice, de muncă și alte drepturi ale 
cetăţenilor. Articolul este format din trei alineate. Pri-
mele două prevăd răspunderea penală pentru două 
infracţiuni-tip legate de încălcarea dreptului de autor 
și a drepturilor conexe, iar cel de-al doilea alineat con-
sacră formele agravante ale acestor fapte.

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 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;

b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere 
la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, pre-
cum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă 
valorifi care a exemplarelor de opere sau de fono-
grame, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj 
de control şi fără a deţine, în momentul controlului, 
contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi;

c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, 
închirierea, importul sau depozitarea de echipamen-
te 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;

d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fo-
nograme a unei informaţii false despre apartenenţa
şi limitele exercitării dreptului de autor şi a dreptu-

6 Cojocaru Radion, Rusnac Constantin, Pilat Sofi a, Cazaci-
cov Andrei, Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor și 
a drepturilor conexe, Chișinău, Editura Academiei ,,Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM, 2017, p.48.

rilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l 
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 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;

g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la co-
paternitate7.

Obiectul juridic al infracţiunii îl constituie 
relaţiile sociale cu privire la realizarea, în conformita-
te cu art.33 din Constituţie, a dreptului la libertatea 
creaţiei, sub aspectul protejării dreptului de autor 
și a drepturilor conexe. Obiectul juridic, ca element 
al componenţei de infracţiune cuprinde totalitatea 
valorilor și relaţiilor sociale existente pe lângă aceste 
valori vătămate sau puse în pericol prin săvârșirea ac-
tului infracţional. Corecta elucidare a obiectului juri-
dic al infracţiunii de încălcare a dreptului de autor și a 
drepturilor conexe oferă posibilitatea unei încadrări 
juridice metodice corecte a activităţii infracţionale și 
a delimitării acesteia de anumite infracţiuni cu care 
se intersectează sub aspect constitutiv8.

Obiectul juridic general al infracţiunii prevăzu-
te la art.1851 CPRM îl constituie totalitatea relaţiilor 
sociale, reglementate de legea penală, vătămate 
sau ameninţate efectiv printr-o faptă prejudiciabilă 
comisă9.

7 Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei, Califi carea infracţiunii 
de încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, Ghid 
metodic, Chișinău, Editura Academiei ,,Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM, 2016, p.6.
8 Brînză Sergiu, Stati Vitalie, Tratat de drept penal. Partea 
specială, Volumul I, Chișinău, Editura Tipografi a Centrală, 
2015, p.760.
9 Borodac Alexandru, ș.a. Manual de drept penal. Partea 
generală. Chișinău: Tipografi a Academiei ,,Ștefan cel Mare” 
a MAI al RM, 2005, p.113.
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Obiectul juridic general este nu altceva decât 
totalitatea valorilor și relaţiilor sociale ocrotite de 
legea penală.

Obiectul juridic generic al infracţiunii prevăzu-
te la art.1851 CP îl formează valorile și relaţiile soci-
ale condiţionate de protejarea drepturilor politice, 
de muncă, și a altor drepturi constituţionale ale 
cetăţenilor. 

Obiectul juridic special este format din relaţiile 
sociale cu privire la realizarea, protejarea și asigu-
rarea dreptului la libertatea creaţiei, prin prisma 
neadmiterii încălcării dreptului de autor și a dreptu-
rilor conexe acestuia.

Obiectul juridic facultativ este reprezentat de 
relaţiile sociale cu privire la sănătatea și integritatea 
corporală a persoanei, precum și la libertatea psihi-
că a acesteia.

Obiectul material se stabilește în funcţie de 
modalitatea normativă de comitere a faptei (opere-
le sau obiectele drepturilor conexe, marcaje de con-
trol, simbolurile și semnele de protecţie a dreptului 
de autor și a drepturilor conexe, operele literare, 
muzicale, audiovizuale, de pictură, sculptură, arhi-
tectură, fotografi ce și alte obiecte).

Victimă a infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor și a drepturilor conexe pot fi  doar subiecţii 
dreptului de autor, respectiv, subiecţii drepturilor 
conexe dreptului de autor.

Autorul este persoana fi zică prin a cărei activita-
te creatoare a fost realizată opera. 

Titularul de drepturi este persoana fi zică sau ju-
ridică împuternicită în baza unei numiri legale cu 
dreptul deţinerii drepturilor patrimoniale asupra 
creaţiei intelectuale10.

Latura obiectivă a infracţiunii examinate con-
stă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de  
reproducere a operelor sau a obiectelor drepturilor 
conexe în cadrul desfășurării activităţii de întreprin-
zător tangenţiale activităţii intelectuale în dome-
niul dreptului de autor și a drepturilor conexe în 
special în domeniul literaturii, artei și știinţei.

Astfel, putem deosebi următoarele patru 
modalităţi normative cu caracter alternativ ale 
acţiunii prejudiciabile specifi cate la lit.a) alin.(1) 
art.1851 CP RM:
10 Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei, Califi carea infracţiunii 
de încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, Ghid 
metodic, Chișinău, Editura Academiei ,,Ștefan cel Mare” a 
MAI al RM, 2016, p.24-26.

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;

Stocarea exemplarelor de opere sau de fonogra-
me;

Transportarea exemplarelor de opere sau de fo-
nograme;

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 realizarea 
unei copii, în unul sau mai multe exemplare, a unei 
opere sau a unui obiect al drepturilor conexe, prin 
orice mijloc sau sub orice formă, încliusiv în scopul 
stocării unei opere ori a unui obiect al drepturilor 
conexe pe suporturi materiale sau electronice de 
informaţie.

Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor 
sau a drepturilor conexe, indiferent de modalitatea 
normativă prin care este comisă, are o componenţă 
formală și se consideră consumată  din momentul 
în care sunt săvârșite unele dintre acţiunile descrise 
la art.1851 alin.(1) lit.(a-g) CPRM.

Pentru existenţa componenţei de infracţiune 
descrise la art.1851 alin (2) CPRM, este obligatorie 
survenirea urmării prejudiciabile care se exprimă 
în daune în proporţii mari, care, în conformitate 
cu art.126 alin.(1) CPRM, constituie prejudiciu ce 
depășește limita de 2500 unităţi convenţionale.

De asemenea, pentru întregirea laturii obiective  
mai este obligatorie și stabilirea legăturii de cauza-
litate dintre acţiunea săvârșită și urmarea prejudici-
abilă survenită. 

Latura subiectivă a infracţiunii în cauză se ca-
racterizează prin intenţie directă. De cele mai dese 
ori, motivul infracţiunii specifi cate la lit.a) alin.(1) 
art.1851 CPRM constă în interesul material.

Temeiul subiectiv al răspunderii penale poate 
fi  dedus din prevederile art.51 alin. (2) Cod penal 
al Republicii Moldova, potrivit căruia ,,răspunderii 
penale este supusă numai persoana vinovată de 
săvârșirea infracţiunii prevăzute de legea penală”.

Vinovăţia, ca subelement obligatoriu al laturii 
subiective, reprezintă atitudinea psihică a făptuito-
rului faţă de fapta prejudiciabilă și urmările prejudi-
ciabile ale acestuia. La stabilirea conţinutului laturii 
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subiective a oricărei fapte incriminate în normativi-
tatea penală trebuie luată în consideraţie premisa 
potrivit căreia, în calitate de parte compenentă a 
elementului subiectiv al infracţiunii, poate fi  recu-
noscută numai acea atitudine psihică a subiectului 
faţă de infracţiune care se exprimă printr-o formă 
stabilită de lege.

Legislaţia penală prevede două forme prin 
care poate fi  exprimată vinovăţia: intenţia și 
imprudenţa.

Latura subiectivă a infracţiunii incriminate la 
art.1851 alin.(1) CPRM se exprimă prin intenţie di-
rectă, adică făptuitorul își dă seama de caracterul 
prejudiciabil al acţiunii de încălcare a dreptului de 
autor și/sau a drepturilor conexe și de pericolul pe 
care îl are pentru relaţiile sociale din domeniu și 
dorește săvârșirea acesteia.

Motivul de comitere a faptei nu este prevăzut 
ca semn component al laturii subiective, însă de 
natura acestuia urmează a se ţine cont la individu-
alizarea răspunderii penale. De cele mai multe ori, 
motivul infracţiunii constă în interesul material, deși 
nu sunt exluse și alte imbolduri josnice ale făptuito-
rului bazate pe unele forme de concurenţă, apatie, 
răzbunare etc.

Scopul de comitere a infracţiunii are importanţă 
doar pentru califi carea unora dintre modalităţile nor-
mative descrise în dispoziţia textului incriminator al 
art.1851 alin.(1) CPRM, fi ind specifi cat la lit. a) și b).

Pentru celelalte modalităţi normative de comi-
tere a infracţiunii descrise la art.1851 alin.(1) CPRM, 
scopul nu are relevanţă pentru califi care, acesta ur-
mând a fi  constatat pentru individualizarea pedep-
sei penale.

Latura subiectivă a infracţiunii incriminate la 
art. 1851 alin. (2) CPRM se poate exprima atât prin 
intenţie directă, cât și indirectă. Astfel, va exista 
intenţie directă atunci când făptuitorul își dă sea-
ma de caracterul prejudiciabil al faptei, prevede 
posibilitatea survenirii urmărilor prejuduciabile ale 
faptei, prevede posibilitatea survenirii urmărilor 
prejudiciabile sub forma daunelor în proporţii mari 
și dorește survenirea acestora. Va exista intenţie 
indirectă atunci când făptuitorul își dă seama de 
caracterul prejudiciabil al faptei, prevede posibilita-
tea survenirii urmărilor prejudiciabile sub formă de 
daune în proporţii mari și admite în mod conștient 
survenirea acestora.

Motivul și scopul de comitere a infracţiunii nu 
are însemnătate pentru califi care. De cele mai dese 
ori fapta se comite din interes material și, respectiv, 
în scop de profi t11.

Subiectul infracţiunii specifi cate la lit. a) alin.
(1) art.1851 CPRM este persoana fi zică responsabilă 
care la momentul comiterii faptei a atins vârsta de 
16 ani. De asemenea, subiect al acestei infracţiuni 
poate fi  persoana juridică (cu excepţia autorităţii 
publice).

În cazul infracţiunii incriminate la art.1851 CPRM, 
legiuitorul prezumă că capacitatea  penală intervi-
ne  la făptuitor la vârsta de 16 ani. Această soluţie 
poate  fi  dedusă  din faptul că încălcarea dreptului 
de autor  și a drepturilor conexe nu este înscrisă în 
lista exhaustivă a infracţiunilor prevăzute la art.21 
alin (2) CPRM pentru care răspunderea  penală este 
posibilă  de la vârsta de 14 ani.

Participaţia penală este posibilă sub toate forme-
le sale (organizare, coautorat, instigare sau compli-
citate).

De asemenea, subiect al acestei infracţiuni poate 
fi  persoana juridică, în condiţiile prevăzute de art.21 
alin. (3) CPRM și doar pentru infracţiunile pentru 
săvârșirea cărora este prevăzută sancţiune pentru 
persoanele juridice în partea specială a CPRM12.

Concluzii:

Dreptul de autor protejează majoritatea creaţiilor 
intelectuale umane, denumite generic opere, atât 
timp cât sunt originale. Totodată, drepturile cone-
xe protejează contribuţii specifi ce care sunt impor-
tante pentru diseminarea operelor protejate. Deși, 
urmare a adoptării de prevederi legale la nivel eu-
ropean și internaţional, reglementările normative 
privind dreptul de autor și drepturile conexe sunt 
foarte similare în majoritatea statelor lumii, mai 
există încă diferenţe, chiar între statele membre ale 
Uniunii Europene.

Oricine poate deţine drepturi de autor asupra 
operelor pe care le creează. Chiar și crearea unei 
părţi a unei opere poate naște un drept de autor. În 

11 Brînză Sergiu, Stati Vitalie, Tratat de drept penal. Partea 
specială, Volumul I, Chișinău, Editura Tipografi a Centrală, 
2015, p.770.
12 Cojocaru Radion, Rusnac Constantin, Pilat Sofi a, Cazaci-
cov Andrei, Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor și a 
drepturilor conexe, Chișinău, Editura Academiei ,,Ștefan cel 
Mare” a MAI al RM, 2017, p.112.
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acest fel, orice persoană poate benefi cia de creaţia 
proprie. Dreptul de autor asigură o motivaţie pen-
tru autori de a crea și a continua să creeze în vreme 
ce titularii de drepturi sunt motivaţi să disemineze 
operele astfel create și societatea poate progre-
sa prin utilizarea acelor opere și prin adăugarea la 
acestea odată cu expirarea drepturilor de autor sau, 
atunci când este în interesul societăţii, prin permi-
terea utilizării lor chiar înainte de expirarea dreptu-
rilor de autor.
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REZUMAT

Analiza juridico-penală a infracţiunii de în-

călcare a dreptului de autor și a drepturilor 

conexe. Drepturile de autor reprezintă expresia 
juridică a legăturii existente între operă și creato-
rul ei. Astfel, apărarea drepturilor de proprietate 

intelectuală devine treptat un domeniu prioritar 
pentru Republica Moldova. Acest fenomen este 
condiţionat de tendinţa ţării noastre de a se integra 
în Comunitatea Europeană. Ţinând cont de faptul 
că pentru ţara noastră instituţia dreptului de autor 
și a drepturilor conexe este relativ nouă, un element 
de o importanţă majoră în procesul de dezvoltare 
și îmbunătăţire a sistemului naţional de proprietate 
intelectuală îl constituie armonizarea legislaţiei Re-
publicii Moldova cu standardele stabilite de către 
Uniunea Europeană. Obiectivul primordial înaintat 
în cadrul acestui articol îl constituie prezentarea 
sumară a elementelor și semnelor componente ale 
infracţiunii de încălcare a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe prin prisma sediului normativ 
incriminator stipulat la art.1851 C.Penal al Republicii 
Moldova.

Cuvinte-cheie: autor, drept de autor, drepturi co-
nexe, proprietate intelectuală, operă.

ABSTRACT

Criminal Analysis of Copyright and Related 

Rights Infringement Off ence. Copyright is the le-
gal expression of the existing relationship between 
the work and its creator. Thus, the defense of in-
tellectual property rights is gradually becoming a 
priority area for the Republic of Moldova. This phe-
nomenon is conditioned by our country’s tendency 
to integrate into the European Community. Consid-
ering that for our country the institution of copy-
right and related rights is relatively new, an element 
of major importance in the process of developing 
and improving the national system of intellectual 
property is the harmonization of the Republic of 
Moldova’s legislation with the standards estab-
lished by the European Union. The primary objec-
tive presented in this article is the brief presenta-
tion of the component elements and signs of the 
copyright and related rights infringement off ence 
through the prism of incriminating normative rule 
stipulated in art.1851 Criminal Code of the Republic 
of Moldova.

Keywords: author, copyright, related rights, intel-
lectual property, work.


