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LEGEA REPUBLICII MOLDOVA NR.139 DIN 02.07.2010 
PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE (ÎN 

CONTINUARE – LEGEA NR.139/2010) STABILEȘTE CĂ AUTORUL 
SAU ALT TITULAR AL DREPTURILOR PATRIMONIALE EXCLUSIVE DE 
AUTOR ARE DREPTUL LA O REMUNERAŢIE ECHITABILĂ. ART.11 
ALIN.(2) PRECIZEAZĂ CĂ MODUL DE ACHITARE ȘI CUANTUMUL 
REMUNERAŢIEI DE AUTOR PENTRU FIECARE CAZ ŞI MOD DE VALO-
RIFICARE A OPEREI SE STABILESC ÎN CONTRACTUL DE AUTOR SAU ÎN 
CONTRACTELE PE CARE ORGANIZAŢIILE DE GESTIUNE COLECTIVĂ A 
DREPTURILOR PATRIMONIALE LE-AU ÎNCHEIAT CU UTILIZATORII [1]. 

Legea nr.139/2010 include cuantumul remune-
raţiei sau baza de calcul a acesteia pentru fi ecare 
tip de valorifi care a operei, condiţiile şi termenul de 
plată ale remuneraţiei drept clauze obligatorii ale 
contractului de autor în formă scrisă. În contractul 
de autor, remuneraţia se stabileşte în cote procen-
tuale din venitul obţinut ca urmare a valorifi cării în 
modul corespunzător a operei, sub forma unei taxe 
forfetare, în conformitate cu tarifele remuneraţi-
ei aprobate de organizaţiile de gestiune colectivă 
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a drepturilor patrimoniale sau în oricare alt mod, 
convenit de către părţi. În cazul unei disproporţii 
evidente între remuneraţia autorului operei şi be-
nefi ciile celui care a obţinut cesiunea drepturilor 
patrimoniale, autorul poate solicita organelor juris-
dicţionale competente revizuirea contractului prin 
majorarea remuneraţiei. 

Remuneraţia pentru valorifi carea obiectelor pro-
tejate de dreptul de autor şi drepturile conexe se 
încasează de către autori, subiecţii drepturilor co-
nexe sau alţi titulari de drepturi (de ex., producăto-
rii bazelor de date). Încasarea remuneraţiei pentru 
valorifi carea drepturilor de autor sau conexe poate 
fi  exercitată şi de către organismele de gestiune co-
lectivă, care dispun de asemenea împuterniciri din 
partea titularilor de drepturi. 

Organizaţia de gestiune colectivă stabileşte 
cuantumul remuneraţiei, precum şi alte condiţii 
de licenţiere aplicabile modurilor de valorifi care a 
obiectelor ale căror drepturi i-au fost delegate în 
gestiune, în baza negocierilor cu persoanele care au 
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obligaţia să plătească remuneraţia sau cu asociaţiile 
care le reprezintă.

În cazul în care cerinţele organizaţiei de gestiune 
colectivă sunt ignorate, aceasta are dreptul de a în-
treprinde toate acţiunile legale în vederea ocrotirii 
drepturilor de autor și conexe: fi e să iniţieze acţiuni 
în judecată pentru sancţionarea civilă, cu încasa-
rea forţată a unei compensaţii, fi e să sesizeze autori-
tăţile de stat corespunzătoare în vederea atragerii la 
răspundere  contravenţională (art. 96 Cod Contra-
venţional) şi/sau penală (art. 1851 Cod Penal).  

În cadrul procedurilor judiciare iniţiate în privinţa 
încălcării dreptului de autor sau  conexe, titularii de 
drepturi sau organizaţiile de gestiune care îi repre-
zentă pot solicita instanţelor de judecată recunoaş-
terea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora, 
restabilirea situaţiei existente pînă la încălcarea 
dreptului şi încetarea acţiunilor care comportă în-
călcarea dreptului sau creează pericolul încălcării 
lui, precum şi repararea prejudiciului prin stabilirea 
unor despăgubiri.

La stabilirea despăgubirii, instanţa de judecată 
va ţine cont de necesitatea: 

a) recuperării pierderilor, inclusiv a benefi ciului 
ratat, suportate de partea lezată; 

b) perceperii profi tului obţinut ilegal de persoa-
na care a violat drepturile; 

c) achitării unei compensaţii de la 500 până la 
500000 lei pentru dreptul încălcat. 

Practica judiciară formată în Republica Moldo-
va a scos în evidenţă aplicarea art.63 alin.(1) lit.c) 
– solicitarea de achitare a unei compensaţii de la 
500 până la 500000 lei pentru dreptul încălcat, în 
cazul în care utilizatorii refuză să încheie contracte 
de licenţă și să achite remuneraţia datorată pentru 
valorifi carea drepturilor de autor și conexe. 

Reieșind însă din specifi cul modului de valorifi -
care, precum și pentru a asigura garanţii agenţilor 
economici împotriva pretenţiilor titularilor de 
drepturi, cărora Legea nr.139/2010 le permite să 
ceară achitarea unei compensaţii de la 500 până la 
500000 lei pentru fi ecare drept încălcat, sistemul de 
gestiune colectivă a instituit licenţele obligatorii, în 
cazurile când remuneraţia urmează  a fi  acumula-
tă doar de către organizaţia de gestiune colectivă 
a dreptului de autor avizată de AGEPI. Astfel, po-
trivit Legii 139/2010, vor fi  exercitate exclusiv, prin 
intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă 

avizate de AGEPI, următoarele drepturi:  dreptul la 
remuneraţie compensatorie pentru reproducerea 
reprografi că și pentru copia privată, dreptul la re-
muneraţie echitabilă după cesionarea dreptului lor 
exclusiv de închiriere, dreptul la remuneraţie echi-
tabilă pentru fi ecare caz de interpretare şi comu-
nicare publică a fonogramelor publicate în scopuri 
comerciale, dreptul la remuneraţie pentru  retrans-
miterea prin cablu și dreptul de suită. 

Ca urmare a negocierii cu utilizatorii a cuantu-
mului remuneraţiei pentru valorifi carea operelor 
sau a obiectelor drepturilor conexe, precum şi a 
altor condiţii de licenţiere (modul de valorifi care, 
termenul de valabilitate, condiţiile de plată etc.), 
relaţia dintre utilizatori și organizaţiile de gestiune 
colectivă urmează să fi e materialiazată prin înche-
ierea unui contract de licenţă neexclusivă pentru 
valorifi carea creaţiilor protejate de dreptul de autor 
și drepturile conexe. După acumularea remuneraţi-
ei stipulate, în licenţele eliberate şi/sau pe cea care 
este datorată în virtutea dreptului la o remuneraţie 
echitabilă, organizaţia de gestiune colectivă trebuie 
să repartizeze remuneraţia acumulată, s-o achite la 
timp şi, pe cât este posibil, echitabil şi proporţional 
cu valorifi carea reală a operelor şi obiectelor drep-
turilor conexe corespunzătoare, în baza rapoartelor 
prezentate de către utilizatori (de regulă, radiodifu-
zorii) sau a rapoartelor prezentate de către compa-
niile de monitorizare.

Capacitatea de a gestiona pe principii colective 
drepturile patrimoniale corespunzătoare, precum și 
dispunerea de mecanisme adecvate de acumulare, 
distribuire şi de plată a remuneraţiei de autor sau a 
remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi cone-
xe constituie condiţiile primordiale pentru avizarea 
asociaţiilor în calitate de organizaţii de gestiune 
colectivă de către autoritatea publică învestită cu 
acest drept prin lege (conform Legii nr.139/2010 –
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală –  
AGEPI).

Republica Moldova garantează autorilor și titu-
larilor dreptul la o remuneraţie echitabilă, mai mult 
decât atât, indiferent de modul de determinare a 
cuantumului remuneraţiei, acesta nu poate fi  mai 
mic decât tarifele minime aprobate de Guvern. 

În anul 2012, urmare a discuţiilor cu reprezentan-
ţii sectorului privat, AGEPI a propus excluderea din 
Legea nr.139/2010 a normelor ce stabilesc institui-
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rea unor tarife minime pentru remunerarea autori-
lor şi titularilor de drepturi conexe de către Guvern; 
or în acest caz implicarea statului în raporturile de 
drept privat ar prejudicia drepturile şi interesele 
atât ale autorilor, cât şi ale utilizatorilor.

Prin stabilirea unor tarife de către organul execu-
tiv sunt încălcate, de asemenea,  mai multe principii 
ce ţin de asigurarea liberei iniţiative, dezvoltarea re-
laţiilor de piaţă şi a protecţiei drepturilor întreprin-
zătorilor. Stabilirea plafonului minim al remunerării 
de către Guvern limitează părţile în libertatea lor 
contractuală şi restrâng posibilităţile de negociere 
a contractului.

Analiza comparativă efectuată în privinţa prac-
ticii europene de stabilire a remuneraţiei de autor 
a confi rmat necesitatea şi oportunitatea modifi cării 
prevederilor Legii nr.139/2010, astfel încât această 
competenţă este transmisă în exclusivitate părţi-
lor raporturilor juridice din domeniul dreptului de 
autor, şi în nici un caz Guvernului. Această iniţiativă 
legislativă a fost însă aspru criticată de către 
reprezentanţii autorilor, interpreţilor și producăto-
rilor, în special de către organizaţiile de gestiune co-
lectivă avizate cu dreptul de colectare care au lobat 
interesele proprii astfel încât, după lungi discuţii, în 
2015, acest proiect a fost retras din Parlamentul Re-
publicii Moldova.

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că Repu-
blica Moldova rămâne unicul stat din Europa care 
menţine sistemul tarifelor minime, în scop de pro-
tecţie a drepturilor patrimoniale ale autorilor şi 
ale titularilor de drepturi conexe contra infl aţiei şi 
a altor factori social-economici negativi, legislaţia 
naţională prevede indexarea tarifelor minime ale 
remuneraţiei, stabilite în sumă fi xă, concomitent şi 
proporţional cu majorarea salariului minim pe ţară, 
reglementat de legislaţia muncii. 

Sistemul tarifelor minime creează impedimen-
te în procesul negocierii remuneraţiei de autor 
de către organizaţiile de gestiune colectivă și 
reprezentanţii agenţilor economici, care insistă pe 
aplicarea anume a acestui tarif legiferat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 641 din 12.07.2001 despre tari-
fele minime ale remuneraţiei de autor [2]. 

Deși încă imperfect și prea puţin aplicat, sistemul 
de gestiune colectivă al Republicii Moldova permite 
ca în cazul în care părţile interesate nu pot conveni 
în privinţa cuantumului remuneraţiei şi a altor con-

diţii de licenţiere, oricare dintre părţi poate apela 
la Comisia de mediere sau la Arbitrajul specializat 
în domeniul proprietăţii intelectuale, instituite de 
AGEPI. 

Chiar dacă relevă mai multe avantaje prin de-
grevarea instanţelor de judecată de numărul mare 
de cauze,  oferirea soluţiilor convenabile părţilor, 
cheltuieli mai mici, economie de timp şi de emoţii 
negative, sistemul de mediere rămâne umbrit, fi ind 
departajat de numărul mare de cauze judiciare ce 
ţin de încasarea remuneraţiei de autor. 

Examinarea litigiului apărut între organizaţia 
de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi 
conexe şi un agent economic, ce are ca obiect 
încasarea remuneraţiei pentru valorificarea drep-
turilor de autor, ţine de competenţa instanţei de 
drept comun.

Astfel, conform datelor statistice, dacă în anul 
2009 au fost depuse şi examinate 48 de cereri de 
chemare în judecată privind încasarea remuneraţiei 
de autor, în următorii ani numărul acestora a 
crescut treptat cu câte 15-20%, iar în anul 2014 
instanţele de judecată din Republica Moldova au 
fost invadate efectiv cu peste 200 de cereri din par-
tea organizaţiilor de gestiune colectivă către utiliza-
torii care nu aveau încheiate contracte de licenţă și 
nu își onorau obligaţia de achitare a remuneraţiei. 
Urmare a hotărârilor de judecată, pe parcursul anu-
lui 2013 au fost revendicate peste 7 milioane de lei 
MDL (cca 420 000 euro).

Din suma remuneraţiei achitată de utilizato-
rii de creaţii din teritoriul  Republicii Moldova, în 
anul 2012, 90% era remuneraţia achitată bene-
vol și 10% – remuneraţia achitată forţat ca urma-
re a intentării acţiunilor de judecată. În 2015 însă 
proporţionaliatatea s-a schimbat astfel încât doar 
60% se achită benevol, ceea ce reprezintă de fapt 
un pericol pentru respectarea drepturilor de autor 
și conexe.

Conform datelor statistice pentru anul 2017, 
de către organizaţiile de gestiune colectivă legal 
avizate Asociaţia Naţională „COPYRIGHT” și Ofi ciul 
Republican al Dreptului de Autor (ORDA) au fost de-
puse în judecată 62 de cereri, care aveau ca obiect 
încasarea remuneraţiei de autor. Cerinţele privind 
încasarea datoriei de bază, a penalităţii și a dobânzii 
de întârziere constituiau în total suma de 1 713 888 
lei. Din cererile de judecată examinate pe parcursul 
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anului 2017 au fost emise hotărâri ale instanţelor 
de judecată pentru încasarea sumei de 769 949 lei, 
ceea ce reprezintă 45% din sumele solicitate. 

În anul 2019, au fost depuse în instanţa de ju-
decată 42 de cereri de încasare a remuneraţiei de 
autor, în valoare totală de 720 425 lei, emise hotă-
râri pentru încasarea sumei de 332 843 lei, ceea ce 
constiuie 46,2% din sumele solicitate.

Diferenţele atestate între sumele solicitate spre 
a fi  încasate și sumele adjudecate de către instanţă 
se rezumă la acceptarea parţială a penalităţilor de 
întârziere. Deoarece scopul organizaţiei de gestiu-
ne colectivă nu este unul comercial, acestea fi ind 
asociaţii obștești nonprofi t, de regulă, hotărârile în 
cauză nu sunt contestate în instanţa ierarhic supe-
rioară, obiectivul de bază fi ind remunerarea titulari-
lor pentru valorifi carea reală.

În contractele de licenţă cu utilizatorii este inclu-
să clauza potrivit careia pentru întârzieri de plată 
utilizatorul datorează penalităţi de întârziere de  1% 
pe zi, aferente sumelor neachitate în termen. Din 
hotărârile judecătorești emise pe parcursul anilor 
2017 – 2019, se constată că doar în 20% din cazuri 
judecătorul a admis integral cerinţele de încasare 
a datoriei de bază și a penalităţii de întârziere. Din 
restul hotărârilor, s-a admis penalitatea în valoare 
egală cu suma datoriei de bază în cazul a 38%, s-a 
admis penalitatea în valoare de 50% din suma da-
toriei de bază în cazul a 13% și în 27% din cazuri 
s-a renunţat la încasarea penalităţii după achitarea 
datoriei de bază de către agentul economic. În circa 
2% din cauzele examinate, instanţele de judecată 
au respins acţiunile privind perceperea remunera-
ţiei de autor şi penalităţilor de întârziere, deoarece 
s-a considerat că termenul unei licenţe neexclusive 
este stabilit pentru un an calendaristic, iar la expira-
rea termenului, durata contractului nu poate fi   pre-
lungită în mod tacit pe un termen de încă un an sau 
pentru o perioadă nedeterminată. 

În perioada 2013–2016, de către organizaţiile 
Asociaţia Naţională „COPYRIGHT” și Ofi ciul Repu-
blican al Dreptului de Autor (ORDA) au fost iniţiate 
9 dosare, după contestarea Deciziilor de avizare 
emise de AGEPI, care au provocat o adevarată luptă 
între organizaţii. Obiectul litigiilor consta în reven-
dicarea remuneraţiei de autor între organizaţii în 
valoare totală de peste 20 milioane lei MDL (circa 1 
milion de euro), fi ind aplicate sechestre pe conturile 

bancare ale organizaţiilor de gestiune colectivă.
Deoarece autoritatea publică nu a intervenit în 

relaţiile dintre organizaţii și nu a aplicat sancţiuni 
faţă de încălcările depistate urmare a acţiunilor de 
verifi care a activităţii de gestiune colectivă, în lipsa 
unor norme legale, „povara” examinării acestor liti-
gii a fost practic impusă instanţei de judecată. Sarci-
na judecătorului a fost de a stabili cine are dreptate 
și cum trebuie să fi e repartizaţi banii, iar cei care 
sunt prejudiciaţi de fapt sunt autorii și titularii de 
drepturi care nu-și primesc remuneraţia la timp.

Mai mult decât atât, faptul semnării acordurilor 
de licenţă cu utilizatorii nu garantează deodată și 
achitarea remuneraţiei. De regulă, organizaţia de 
gestiune ţine evidenţa benefi ciarilor ce nu achită 
la timp remuneraţia de autor. Totodată, în adresa 
benefi ciarilor ce nu au achitat remuneraţia de autor 
mai mult de două trimestre sunt expediate somaţii, 
iar în cazul neachitării sumei restante aceștia sunt 
acţionaţi în instanţa de judecată. Din aceste consi-
derente, urmează a fi  evaluat sistemul de evidenţă 
în privinţa corectitudinii generării rapoartelor pri-
vind benefi ciarii ce nu achită remuneraţia de au-
tor, precum şi capacitatea organizaţiei de gestiune 
colectivă de a asigura reprezentarea în instanţa de 
judecată pentru toate dosarele. 

Particularităţi ce ţin de remuneraţia de autor 
apar în cadrul litigiilor ce ţin de operele create în 
coautorat, operele de serviciu, remuneraţia com-
pensatorie pentru reproducerea reprografi că și 
pentru copia privată, remuneraţia pentru retrans-
miterea prin cablu.

Relaţiile dintre coautori se stabilesc în baza unui 
contract, iar în lipsa unui asemenea contract, drep-
tul de autor asupra operei este exercitat în comun 
de toţi autorii, remuneraţia fi ind împărţită între ei 
proporţional contribuţiei fi ecăruia, dacă aceasta 
poate fi  determinată. În cazul în care contribuţia 
fi ecăruia dintre coautori nu poate fi  determinată, 
remuneraţia se împarte în cote egale.

În ceea ce privește operele de serviciu, autorul 
(coautorii) benefi ciază de dreptul la o remunerare 
echitabilă. Remuneraţia de autor pentru fi ecare 
mod de valorifi care a operei de serviciu se stabi-
leşte în contractul încheiat între autor şi angajator. 
Cuantumul remunerării, termenul şi modul de pla-
tă se negociază, ţinându-se cont de venitul brut, în 
urma utilizării operei de serviciu. Autorul (coautorii) 
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benefi ciază de dreptul la remunerare şi în cazul în 
care angajatorul va cesiona dreptul asupra operei 
de serviciu. În cazul în care angajatorul şi autorul 
(coautorii) nu au convenit asupra cuantumului re-
munerării autorului (coautorilor) sau asupra preţu-
lui licenţei, acestea urmează să fi e stabilite de in-
stanţele judecătoreşti.

Reproducerea unei opere publicate legal se per-
mite fără consimţământul autorului sau al altui titu-
lar al dreptului de autor, dar cu plata unei remune-
raţii compensatorii, atunci când reproducerea este 
făcută de o persoană fi zică exclusiv pentru uz per-
sonal şi dacă nu urmăreşte obţinerea vreunui avan-
taj comercial direct sau indirect. Dreptul la remune-
raţie compensatorie poate fi  exercitat exclusiv prin 
intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale. 

Mai multe divergenţe au fost atestate în cazul 
cererilor de încasare a remuneraţiei de autor de la 
distribuitorii serviciilor prin cablu care, în mod vă-
dit, în pofi da obligaţiei legale de a achita exclusiv 
prin intermediul organizaţiei de gestiune colectivă 
avizate de către AGEPI în acest scop, au considerat 
că retransmiterea prin cablu nu constituie un mod 
de sine stătător de valorifi care a drepturilor de au-
tor și conexe.

În scopul uniformizării practicii, Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie a adoptat Hotărărea nr.1 din 
25.04.2016 cu privire la aplicarea unor prevederi 
ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe [4].

Orice persoană care doreşte să retransmită si-
multan, prin eter sau prin cablu, emisiunile unei 
alte organizaţii de difuziune prin eter sau prin ca-
blu, este obligată să plătească o remuneraţie către 
societatea de gestiune colectivă (distribuită ulterior 
către autori, interpreţi şi producători de fonograme) 
pentru valorifi carea dreptului exclusiv la retransmi-
terea simultană şi fără modifi cări, prin eter sau prin 
cablu, a operei sau fonogramei transmise prin eter 
sau prin cablu şi să obţină acordul organizaţiei de 
difuziune prin eter sau prin cablu asupra  dreptului 
exclusiv la retransmiterea emisiunii. 

În acelaşi timp, instanţele trebuie să ţină cont de 
faptul că suma remuneraţiei de autor pentru drep-
tul de retransmisie prin cablu se va stabili luând ca 
bază orice tip de plăţi, pe care operatorii reţelei prin 
cablu le încasează de la membrii publicului pentru 

serviciile corespunzătoare, inclusiv pentru accesul 
tehnic, precum şi pentru menţinerea şi deservirea 
tehnică a echipamentului utilizat pentru realizarea 
retransmisiei. 

Organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale, care a colectat remuneraţia de la re-
transmiterea prin cablu va transfera cotele remune-
raţiilor datorate categoriilor de titulari de drepturi 
pe care nu îi reprezintă, organizaţiilor de gestiune 
colectivă a drepturilor patrimoniale sau altor orga-
nizaţii care îi reprezintă pe respectivii titulari şi care 
sunt responsabile de acumularea şi repartizarea în-
tre aceştia a sumelor corespunzătoare. 

De remarcat că legislaţia stabilește că remu-
neraţia cuvenită autorilor şi titularilor de drepturi 
conexe, ca urmare a utilizării operelor şi obiectelor 
lor, benefi ciază de aceeaşi protecţie ca şi salariile, 
inclusiv în sensul că nu poate fi  urmărită în cadrul 
procedurii de executare decât în aceleaşi condiţii 
ca şi salariul, fi ind scutită de impozitul pe valoarea 
adăugată. 

Atunci când violatorul a comis o încălcare ne-
intenţionat sau neavând motive rezonabile să cu-
noască acest lucru, instanţa de judecată poate sta-
bili despăgubiri sub formă de taxe forfetare, cum ar 
fi  cel puţin suma remuneraţiei sau a tarifului pe care 
ar fi  datorat-o violatorul dacă ar fi  fost autorizat prin 
licenţă să valorifi ce dreptul în cauză. 

Legea nr.139/2010 prevede la capitolul execută-
rii hotărârilor că, dacă prin hotărâre judecătorească 
s-a constatat o încălcare a dreptului de autor și/sau 
a drepturilor conexe, instanţa de judecată poate, 
în vederea asigurării executării acestei hotărâri, să 
emită o încheiere prin care violatorul să fi e somat 
să înceteze orice acţiune ce constituie o încălcare a 
drepturilor menţionate. O încheiere similară poate 
fi  emisă, de asemenea, în privinţa intermediarului 
ale cărui servicii sunt utilizate de o terţă persoană 
care încalcă aceste drepturi. Nerespectarea înche-
ierii respective va antrena, după caz, aplicarea unei 
sancţiuni pecuniare repetate pentru a asigura exe-
cutarea acesteia. 

Hotărârile judecătoreşti, pronunţate în baza 
legislaţiei din domeniul drepturilor de autor și co-
nexe, pot fi  puse în executare, ca şi alte categorii de 
hotărâri, atunci când devin defi nitive. Totodată, în 
virtutea art.68 al Legii nr.139/2010, hotărârile jude-
cătoreşti privind încasarea remuneraţiei vor fi  exe-
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cutate imediat după pronunţare, dacă instanţa va 
considera aceasta necesar.  Această normă însă nu 
este aplicabilă din 07.03.2012, când a fost exclus art. 
257 CPC [3]. Dacă litigiul s-a rezolvat prin mediere, 
fi ind încheiată o tranzacţie, în afara procesului civil 
şi aceasta nu a fost executată benevol, pentru a fi  
executată silit, tranzacţia poate fi , după caz:

confi rmată de către instanţa de judecată, în con-
diţiile Codului de procedură civilă; sau

învestită cu formulă executorie de către notar, 
în condiţiile stabilite de lege, dacă a fost încheiată 
între persoane juridice (art.33 alin. (2) din Legea nr. 
137/03.07.2015 cu privire la mediere). 

Cererea privind confi rmarea tranzacţiei se exa-
minează în regim de urgenţă, în cel mult 15 zile lu-
crătoare de la data depunerii acesteia. Dacă litigiul 
privind drepturile de autor şi conexe s-a soluţionat 
în arbitraj, partea care a avut câştig de cauză va se-
siza judecătoria de circumscripţie cu cerere privind 
eliberarea titlului de executare silită a hotărârii ar-
bitrale.

În concluzie, în scopul asigurării drepturilor 
de autor și conexe, utilizatorii trebuie să respec-
te clauzele contractuale pentru a evita achitarea 
penalităţilor de întârziere. Titularii au dreptul la 
remuneraţia echitabilă pentru orice valorifi care a 
creaţiilor lor, iar organizaţiile de gestiune colectivă, 
împuternicite de către autori, interpreţi, producă-
tori, au obligaţia de a întreprinde toate acţiunile 
legale pentru a-și realiza atribuţiile sale statutare. 
Organizaţiile de gestiune colectivă urmează să ana-
lizeze practica stabilită de către instanţele de jude-
cată în cadrul litigiilor de încasare a remuneraţiei 
pentru valorifi carea drepturilor de autor și conexe și 
să iniţieze propuneri de uniformizare, să formuleze 
recomandări privind aplicarea corectă și respecta-
rea termenelor de procedură.
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REZUMAT

Practica judiciară a Republicii Moldova cu re-

ferire la examinarea cererilor privind încasarea 

remuneraţiei pentru valorifi carea drepturilor de 

autor și conexe. Conform legislaţiei din domeniul 
drepturilor de autor și conexe, autorul sau alt titular 
al drepturilor patrimoniale are dreptul la o remu-
neraţie echitabilă pentru orice mod de valorifi care 
a creaţiilor sale, care se realizează direct sau prin 
intermediul organizaţiilor de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe. 
Sistemul de gestiune colectivă presupune colec-
tarea, distribuirea și achitarea remuneraţiei pentru 
valorifi carea creaţiilor din domeniul literar, artis-
tic și știinţifi c, iar în relaţiile acestora cu utilizatorii 
se implică modalitatea de încasare a remuneraţiei 
datorate numai după executarea hotărârilor 
judecătorești. Tergiversarea executării, neexecuta-
rea sau schemele de „evitare” a procedurilor legale 
generează implicit prejudicii titularilor, iar autorii 
studiului respectiv au încercat să identifi ce soluţii 
viabile pentru asigurarea drepturilor de autor în 
Republica Moldova în baza practicilor din cadrul 
ţărilor Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: remuneraţie; valorifi care; gesti-
une a drepturilor; compensaţie; contract de licenţă; 
penalitate.

ABSTRACT

Judicial Practice of the Republic of Moldo-

va on the Consideration of Applications for 

the Collection of Remuneration for the Use of 

Copyright and Related Rights. According to the 
legislation in the fi eld of copyright and related ri-
ghts, the author or other holder of the economic 
rights has the right to a fair remuneration for any 
way of use of his creations, which is realized di-
rectly or through the organizations for collective 
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management of economic copyrights and/or re-
lated rights. The collective management system 
presupposes the collection, distribution and pay-
ment of remuneration for the use of creations in 
the literary, artistic and scientifi c fi eld, and their 
relations with users involve the collection of due 
remuneration only after the execution of court 
decisions. Delayed execution, non-execution or 

the schemes for “avoiding” legal proceedings im-
plicitly generate damages to the holders, and the 
authors of the study tried to identify viable soluti-
ons for copyright enforcement in the Republic of 
Moldova based on practices in the countries of the 
European Union.

Keywords: remuneration; use; management of 
rights; compensation; license contract; penalty.


