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|dr. În drept, lector universitar lilian platon, 
universitatea de stat din moldova

Apărarea dreptului de autor  
şi a drepturilor conexe (1)

apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
se face printr-o serie de mijloace de drept adminis-

trativ, civil şi penal. apariţia În republica moldova a unei 
leGi, În concordanţă cu leGislaţia internaţională În mate-
rie, a permis intrarea În leGalitate şi a acestui domeniu În 
care, datorită schimbărilor apărute În tehnică şi tehno-
loGie, devenise o necesitate. de asemenea, reGlementarea 
drepturilor conexe a constituit un alt pas În crearea ca-
drului leGislativ necesar apărării acestor drepturi. 

Spre deosebire de alte obiecte ale dreptului de 
proprietate intelectuală (invenţiile, mărcile, desene-
le şi modelele industriale), originalul operelor cre-
aţiei literare, artistice şi ştiinţifice sau de orice altă 
natură asemănătoare este protejat de lege în mod 
necondiţionat. 

Deşi la prima vedere procesul de diseminare a in-
formaţiilor pare a fi unul modern, istoria proprietăţii 
intelectuale ne poartă înapoi la primele elemente 
înregistrate ale istoriei omenirii. Putem oare consi-
dera că proprietatea intelectuală a apărut odată cu 
primele activităţi de vânzare-cumpărare a unor ma-
nuscrise în Grecia Antică? În Europa, tradiţia copierii 
şi a comunicării orale a exclus protecţia proprietăţii 
intelectuale, însă, odată cu descoperirea tiparului, 
totul s-a schimbat. 

Astfel, apariţia primelor tipografii a dat o cu to-
tul altă dimensiune fenomenului: în primul rând, au 
dus la o diseminare mult mai eficientă a informaţiei 

şi, implicit, la creşterea numărului de persoane inte-
resate în a obţine această informaţie, iar în al doilea 
rând, au dat o semnificaţie economică fenomenului 
realizării unei cărţi şi distribuirii sale. 

Conceptul de protecţie a creaţiei autorilor şi-a 
făcut simţită prezenţa ca urmare a unei descope-
riri tehnologice (tiparul), a unei revoluţii culturale 
(creşterea numărului de cititori), a unei dezvoltări 
economice (economia de piaţa) şi, de ce nu, a unei 
liberalizări a drepturilor individului (dezvoltarea so-
cietăţii). 

La începutul secolului al XVIII-lea apar primele 
încercări teoretice de recunoaştere şi protejare a 
dreptului de autor prin condamnarea, fie ea doar 
morală, a utilizării unei opere străine fără acordul 
autorului. Statutul Anne (1709) este prima regle-
mentare a dreptului de autor care introduce atât 
conceptul de proprietate a autorului asupra creaţiei 
sale, cât şi fixarea unui termen de protecţie a opere-
lor. Se recunoaşte astfel că o operă rămâne un bun 
al autorului chiar şi după vânzarea ei. 

Deşi nu a îmbrăcat formele moderne de astăzi 
care stau la baza protecţiei proprietăţii intelectua-
le, ne putem da seama de modificările care au avut 
loc în acest domeniu datorită progresului realizat 
de societatea umană în ansamblu, fără a mai pune 
în discuţie provocările dezvoltării tehnologice fără 
precedent din zilele noastre. Dacă înainte legislaţii-
le nu cuprindeau enumerarea categoriilor de opere 
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protejate, limitându-se la o definiţie generală sau 
la o clasificare mai amplă a acestora (opere litera-
re, opere muzicale şi opere de artă), apoi legislaţiile 
moderne au recurs la o specificare detaliată a ceea 
ce se protejează prin dreptul de autor. Nu trebuie 
să uităm de a include în cadrul protecţiei oferite de 
conceptul dreptului de autor şi aşa-numitele ope-
re derivate (opere realizate cu ajutorul unor lucrări 
deja existente): traduceri, adaptări, prelucrări şi cu-
legeri. 

Există trei condiţii care se cer a fi îndeplinite pen-
tru ca o operă să fie protejată: 

- opera trebuie să fie rezultatul unei activităţi cre-
atoare a autorului; să aibă amprenta creatorului său, 
cu alte cuvinte să aibă originalitate. Însă această 
noţiune este extrem de subiectivă şi relativă, ceea 
ce îngreunează foarte mult procesul de evaluare a 
unei asemenea caracteristici; 

- opera trebuie să aibă o formă concretă de expri-
mare; de obicei, această cerinţă se referă la fixarea 
operei pe un suport material, ceea ce nu înseamnă 
însă că pentru toate operele se poate realiza acest 
lucru. La domeniul dat legislaţiile ţărilor cunosc de-
osebiri notabile în această privinţă; 

- opera trebuie să fie susceptibilă de a fi dise-
minată; să fie adusă la cunoştinţa publică prin re-
producere, executare, expunere, reprezentare etc., 
această cerinţă fiind strâns legată de fixarea ope-
relor, ceea ce influenţează modul de transmitere a 
acestora. 

Mijloacele de drept administrativ cu caracter or-
ganizaţional prin care sunt protejate drepturile de 
autor se realizează prin dispoziţiile cadrului juridic 
necesar creării unor organisme de gestiune colec-
tivă prin intermediului cărora se pot exercita şi pro-
teja unele dintre drepturile de autor sau drepturile 
conexe. 

La fel, Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe (în continuare – Legea 
nr. 139/2010) prevede că titularii dreptului de autor 
şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile lor 
nu numai în mod personal dar şi, la cererea lor, prin 
intermediul organismelor de gestiune colectivă. 

Organismele de gestiune colectivă sunt persoa-
ne juridice constituite prin libera asociere care au ca 
obiect de activitate în principal colectarea şi repar-
tizarea remuneraţiei pentru valorificarea operelor a 
căror gestiune le este încredinţată de către titulari. 

Aceste organisme au statutul asociaţiilor fără scop 
lucrativ şi dobândesc personalitatea juridică în con-
diţiile legii cu avizul AGEPI. 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
aceste organisme pentru a fi avizate sunt stabilite 
de Legea nr. 139/2010. Organismele sunt create di-
rect de către titularii drepturilor de autor şi ai drep-
turilor conexe, cum sunt autorii, artiştii interpreţi 
sau executanţi, producătorii, precum şi alţi titulari ai 
drepturilor de autor şi drepturilor conexe, persoane 
fizice sau juridice. 

Aceste organisme acţionează în limitele manda-
tului încredinţat pe baza unui statut adoptat după 
procedura prevăzută de lege. 

Pentru a evidenţia rolul de protecţie pe care îl 
au organismele de gestiune colectivă, vom aminti 
că orice titular al dreptului de autor sau al drepturi-
lor conexe poate încredinţa prin contract exerciţiul 
drepturilor sale unui organism de gestiune colecti-
vă, acesta din urmă fiind în drept să realizeze exerci-
tarea drepturilor pe bază colectivă, dacă gestiunea 
categoriei de drepturi în cauză intră în activitatea 
sa statutară. Organismele de gestiune colectivă au 
următoarele obligaţii: 

a) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, 
la cererea acestora, înainte de utilizarea repertoriu-
lui protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin licen-
ţă neexclusivă perfectată în formă scrisă; 

b) să elaboreze metodologii pentru domeniile 
lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoni-
ale, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea 
plăţii remuneraţiei în cazul acelor opere, al căror 
mod de exploatare face imposibilă autorizarea indi-
viduală de către titularii de drepturi; 

c) să încheie, în numele titularilor de drepturi 
care le-au mandatat sau pe baza convenţiilor în-
cheiate cu organisme similare din străinătate, con-
tracte generale cu organizatorii de spectacole, or-
ganismele de radiodifuziune ori de televiziune sau 
cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, 
având ca obiect autorizarea de utilizare a reperto-
riului protejat; 

d) să protejeze interesele membrilor lor în ceea 
ce priveşte gestionarea drepturilor cuvenite, ca 
urmare a utilizării repertoriului propriu în afara te-
ritoriului Republicii Moldova, prin încheierea con-
tractelor de reprezentare cu organisme similare din 
străinătate; 



24 | Intellectus 1/2012

d
r

e
p
t

 d
e

 a
u

t
o

r
 ş

i 
d

r
e

p
t

u
r

i 
c

o
n

e
x

e
/  

c
o

p
y

r
ig

h
t

 a
n

d
 r

e
l
a

t
e

d
 r

ig
h

t
s

e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi 
să le repartizeze titularilor de drepturi, potrivit pre-
vederilor din statut; 

f ) să asigure accesul propriilor membri la infor-
maţiile privind orice aspect al activităţii de colecta-
re a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare 
a acestora; 

g) să acorde asistenţă de specialitate titularilor 
de drepturi şi să-i reprezinte în cadrul procedurilor 
legale, în limita obiectului lor de activitate; 

h) să ceară utilizatorilor comunicarea de infor-
maţii şi transmiterea documentelor necesare, în 
format hârtie şi electronic, pentru determinarea 
cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează 
în vederea repartizării; informaţiile şi documente-
le transmise vor fi însoţite de adresa de înaintare, 
purtând numele reprezentantului legal, semnătura 
şi ştampila; 

i) să asigure transparenţa activităţii de gestiune 
colectivă în raporturile cu autorităţile publice care 
au drept de control şi, prin acestea, cu utilizatorii; 

j) să îndeplinească orice altă activitate, conform 
mandatului special primit de la titularii dreptului de 
autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectu-
lui lor de activitate. 

Apărarea dreptului de autor în ordine civilă se 
efectuează prin următoarele moduri:

a) Recunoaşterea dreptului de autor şi dreptu-
rilor conexe

Se consideră drept încălcare cazul când în cali-
tate de autor este indicată persoana ce nu a adus 
o contribuţie creativă la elaborarea operei. La jude-
carea pricinilor privind copaternitatea, instanţele 
judecătoreşti urmează să verifice dacă persoanele 
ce pretind la dreptul de coautor au luat parte la 
crearea operei  şi să constate care a fost aportul in-
telectual creativ adus la opera creată în colaborare, 
deoarece, conform prevederilor art. 13 din Legea  
nr. 139/2010, copaternitatea a două sau mai multe 
persoane asupra unei opere apare în cazul în care 
fiecare dintre ele, prin înţelegere reciprocă, a contri-
buit la creaţia respectivă.

b) Repunerea în situaţia existentă până la leza-
rea drepturilor

Titularul dreptului de autor sau drepturilor co-
nexe este în drept să ceară restabilirea situaţiei 
existente până la violarea drepturilor sale doar în 
cazurile când dreptul încălcat poate fi restabilit, adi-

că autorul este în drept să ceară de la editură înlătu-
rarea modificărilor survenite în opera nepublicată, 
efectuată fără acordul autorului.

Este practic imposibilă restabilirea dreptului de 
autor în cazurile când opera este publicată şi a de-
venit cunoscută publicului cu modificările neaccep-
tate de autor. În situaţia dată judecata este în drept 
să interzică contravenientului publicarea de mai de-
parte a operei sau să-l oblige să efectueze un anunţ 
despre comiterea încălcărilor şi reabilitarea autoru-
lui, interesele căruia au fost încălcate. 

c) Curmarea acţiunilor ce lezează drepturile sau 
creează pericol de lezare a acestora

Pentru a preîntâmpina şi curma lezarea drepturi-
lor de autor şi drepturilor conexe, instanţele de jude-
cată sunt în drept să efectueze următoarele acţiuni: 

 ▪ Până la examinarea cauzei în fond judecătorul 
este în drept să interzică reclamantului sau persoa-
nei, asupra căreia sunt aduse suficiente probe pen-
tru a presupune că ea este violatorul dreptului de 
autor şi drepturilor conexe, să efectueze următoare-
le acţiuni: confecţionarea, vânzarea, reproducerea, 
darea în chirie şi altele.

 ▪ Judecătorul este în drept să pronunţe hotă-
rârea privind sechestrarea şi confiscarea tuturor 
exemplarelor operelor presupuse a fi contrafăcute.

În cazul în care organul de cercetare prealabilă 
dispune de probe privind violarea dreptului de au-
tor şi drepturilor conexe, acesta este obligat să în-
treprindă măsuri pentru a depista şi sechestra:

1) exemplarele de opere şi fonograme presupu-
se a fi contrafăcute;

2) materialele şi echipamentele destinate pen-
tru confecţionarea şi producerea acestora;

3) conturile şi alte documente care pot servi 
drept dovezi ale acţiunilor săvârşite cu încălcarea 
Legii nr. 139/2010.

Organele vamale sunt în drept să reţină exem-
plarele operelor sau fonogramelor, dacă acestea 
sunt introduce sau scoase din ţară fără licenţă. 

Fără a-l scuti de plata oricăror despăgubiri da-
torate titularului de drepturi în urma încălcării şi 
fără compensare de orice gen, instanţa de judecată 
poate dispune, la cererea reclamantului, să fie între-
prinse măsuri în privinţa bunurilor considerate ca 
provenind din încălcarea dreptului de autor, a drep-
turilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege 
şi, după caz, în privinţa materialelor şi echipamen-
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tului care au servit la crearea sau confecţionarea 
acelor bunuri. Asemenea măsuri prevăd: 

a) retragerea provizorie din circuitul comercial; 
b) retragerea definitivă din circuitul comercial; 
c) confiscarea şi distrugerea.
În acelaşi timp, Codul penal prevede pedeapsă în 

formă de amendă pentru folosirea operelor literare, 
de artă sau ştiinţifice, inclusiv a operelor autorilor 
străini, fără a încheia un contract cu autorul sau cu 
succesorii lui în drepturi, pentru încălcarea stipulaţi-
ilor legii şi a contractului de folosire a acestor opere, 
însuşirea paternităţii asupra unor opere străine, folo-
sirea lor în oarecare mod ilicit, constrângerea la copa-
ternitate, dacă aceste acţiuni au fost săvârşite după 
aplicarea unor sancţiuni administrative sau dacă a 
fost cauzată o daună de proporţii mari, precum şi 
pentru distrugerea intenţionată a originalului operei 
de artă plastică, sculpturii, a manuscrisului sau a va-
riantei definitive a originalului operei audiovizuale.

Obiecte ale infracţiunii sunt: folosirea operelor 
dreptului de autor fără încheierea unui contract cu 
autorul sau cu succesorii lui în drepturi, însuşirea 
paternităţii unei opere străine, precum şi constrân-
gerea la copaternitate. Componenţa de infracţiune 
are un caracter material. Infracţiunea este săvârşită 
doar dacă a fost cauzată o daună de proporţii mari. 
Dauna de proporţii mari poate fi atât morală, cât şi 
materială. Partea subiectivă o constituie intenţia di-
rectă, iar în calitate de subiect poate fi o persoană 
care a atins vârsta de 16 ani.

În acelaşi timp, art. 66 din Legea nr. 139/2010 
instituie complicitatea şi, respectiv, atragerea la 
răspundere pentru încălcarea drepturilor de autor 
şi conexe prin intermediul reţelelor de calculatoa-
re, a prestatorilor serviciilor de transmisie a datelor 
(Internet/Intranet), inclusiv Internet-providerii (în 
continuare „prestatori”). 
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REZUMAT

Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor cone-
xe se face printr-o serie de mijloace de drept admi-
nistrativ, civil şi penal. Apariţia în Republica Moldova 
a unei legi, în concordanţă cu legislaţia internaţiona-
lă în materie, a permis intrarea în legalitate şi a aces-
tui domeniu în care, datorită schimbărilor apărute în 
tehnică şi tehnologie, devenise o necesitate. 

De asemenea, reglementarea drepturilor conexe 
a constituit un alt pas în crearea cadrului legislativ 
necesar apărării acestor drepturi. Spre deosebire de 
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alte obiecte ale dreptului de proprietate intelectu-
ală (invenţiile, mărcile, desenele şi modelele indus-
triale), originalul operelor creaţiei literare, artistice 
şi ştiinţifice sau de orice altă natură asemănătoare 
este protejat de lege în mod necondiţionat. 

ABSTRACT

Protection of copyright and related rights is car-
ried out through a series of means of administrati-
ve, civil and criminal law. The appearance of a law, 

in accordance with the international law in the 
field, allowed the entrance into legality and this 
area where due to changes in engineering and te-
chnology, requested it necessarily. 

Also, regulation of related rights was another 
step in creating the necessary legal framework of 
protection of those rights. Unlike other objects of 
intellectual property (inventions, trademarks, in-
dustrial designs), works of literary, artistic and sci-
entific creation or other similar nature, the original 
is protected by law unconditionally.


