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SUMMARY
In relation to liability for breach of regulatory rules vis-à-vis copyright or related rights must be 

effective as chief enforcement - rules of criminal law. Although the vast majority of regulatory content, 
which supported the view as outright decriminalization is required in this regard, however, by a scien-
tific article content to follow an interpretation of objective signs of infringement under the formation of 
content-type version of art.185/1 p. (a) Penal Code.

L
ca prezent în afara proprietăţii intelectuale.1 Reieşind 
din art.3 al Acordului cu privire la colaborarea în 
domeniul ocrotirii dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, statele părţi urmează să ia toate măsurile ne-
cesare în vederea elaborării şi adoptării unor proiecte 
de legi, care să asigure ocrotirea dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe la nivelul rigorilor Convenţiei de 
la Berna cu privire la ocrotirea operelor literare şi de 
artă, ale Convenţiei de la Geneva cu privire la ocrotirea 
producătorilor de fonograme de la reproducerea neau-
torizată a fonogramelor lor, ale Convenţiei de la Roma 
cu privire la ocrotirea drepturilor artiştilor interpreţi, 
ale producătorilor de fonograme, ale organizaţiilor de 
radiodifuziune şi televiziune.2

În ipoteza celor consemnate, operând cu dispoziţi-
ile art.1 al Legii privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, sediul materiei cu conţinut de reglementare 
cu referire la dreptul de autor şi drepturile conexe, la 
apărarea acestor drepturi şi răspunderea pentru violarea 
lor se regăsesc în Constituţia Republicii Moldova, în 
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în 
alte acte normative. Anume legea consemnată pune ac-
centul pe reglementarea relaţiilor care apar în legătură 
cu crearea şi valorificarea operelor literare, de artă şi 
ştiinţifice (drept de autor), interpretărilor, fonograme-
lor şi emisiunilor organizaţiilor de radioteledifuziune 
(drepturi conexe).3

În raport cu răspunderea pentru încălcarea regle-
mentărilor normative vis-à-vis de dreptul de autor 
ori drepturile conexe, se impun cu titlu de efect 
sancţionator suprem normele de drept penal. Deşi în 
marea majoritate a conţinutului normativ, se impune 
o decriminalizare categorică în acest sens, totuşi, prin 

conţinutul prezentului articol ştiinţific urmărim scopul 
unei interpretări a semnelor obiective ale conţinutului 
constitutiv al infracţiunii prevăzute la varianta-tip a 
art.185/1 alin.(1) C.pen. RM

Potrivit alin.(1) art.37/1 al Legii privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, se consideră încălcări ale 
legislaţiei Republicii Moldova privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe şi următoarele acţiuni, indiferent de 
faptul au fost sau nu încălcate, în orice mod, dreptul de 
autor sau drepturile conexe ca rezultat al săvârşirii lor: 

a) eludarea mijloacelor tehnice de protecţie a drep-
tului de autor şi a drepturilor conexe; 

b) confecţionarea, importul, difuzarea (vânzarea, 
darea în chirie etc.), publicitatea oricărui echipament sau 
a componentelor sale, deţinerea, în scopuri comerciale 
şi pentru prestarea serviciilor, a oricărui echipament sau 
a componentelor sale: 

– care sunt date publicităţii sau sunt propuse spre vân-
zare în scopul eludării mijloacelor tehnice de protecţie a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe; 

– scopul principal al utilizării şi/sau al rezultatului 
utilizării cărora este eludarea oricăror mijloace tehnice de 
protecţie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe; 

– care iniţial sunt destinate, ajustate sau executate 
în scopul oferirii posibilităţii sau facilitării eludării 
mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe; 

c) oricare acţiuni din cele indicate mai jos, dacă, 
săvârşind astfel de acţiuni, persoana ştia sau trebuia să 
ştie că săvârşirea lor stimulează, permite, contribuie sau 
ascunde încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor 
conexe: 

– înlăturarea sau modificarea fără autorizarea titu-
larului de drepturi a informaţiei despre administrarea 
dreptului de autor sau a drepturilor conexe; 
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– difuzarea, importul în scopul difuzării, comunica-
rea publică, comunicarea pentru informare generală în 
regim interactiv a operelor şi a altor obiecte, protejate de 
prezenta lege, de pe care, fără autorizarea titularului de 
drepturi, a fost înlăturată informaţia despre administrarea 
dreptului de autor sau a drepturilor conexe. 

Reieşind din alin.(2) art.37/1 al aceleiaşi legi, acţiu-
nile specificate la alin.(1) se sancţionează în condiţiile 
Codului contravenţional al Republicii Moldova4 şi ale 
Codului penal.

Se observă clar că sediul de reglementare, prin ele-
mentul material stipulat la art.37/1 alin.(1), nici pe depar-
te nu pune accentul pe toate formele de manifestare a în-
călcărilor legate de dreptul de autor şi drepturile conexe, 
ele fiind schiţat regăsite în diferite modalităţi normative 
prevăzute la alin.(1)-(5) art.185/1 C.pen. RM

Din conţinutul normei de la alin.(1) art.185/1       
C.pen. RM determinăm necesitatea stabilirii următoare-
lor semne obiective care caracterizează conţinutul con-
stitutiv al infracţiunii în această variantă legislativă:

A. Elementul material
1. în forma:
1.1. însuşirii dreptului la paternitate (plagiatul);
1.2. altă violare a dreptului de autor şi/sau a dreptu-

rilor conexe.
2. în modalitatea normativă (22 modalităţi norma-

tive):
2. 1. reproducerea integrală a obiectului protejat de 

DA sau de DC (lit.a));
2. 2. reproducerea parţială a obiectului protejat de 

DA sau de DC (lit.a));
2.3. modificarea sub orice formă a obiectului protejat 

de DA sau de DC (lit.a));
2.4. comercializarea obiectului protejat de DA sau 

de DC (lit.b));
2.5. închirierea obiectului protejat de DA sau de DC 

(lit.b));
2.6. importarea obiectului protejat de DA sau de DC 

(lit.b));
2.7. exportarea obiectului protejat de DA sau de DC 

(lit.b));
2.8. transportarea obiectului protejat de DA sau de 

DC (lit.b));
2.9. depozitarea obiectului protejat de DA sau de 

DC (lit.b));
2.10. publicarea obiectului protejat de DA sau de 

DC (lit.b));
2.11. comunicarea publică a unei opere cinematogra-

fice sau a unei opere audiovizuale (lit.c)):
metoda şi mijlocul de evaluare a acestei moda-

lităţi normative:
2.11.1 pe cale radiolectronică;
2.11.2. prin cablu în regim interactiv;
2.11.3. prin Internet;
2.11.4. prin alt procedeu similar;
2.12. demonstrarea publică a originalului sau a unui 

exemplar de operă (lit.d));

2.13. interpretarea publică a operei sau a fonogramei 
(lit.e));

2.14. transmiterea simultană a operei, fonogramei, 
interpretării sau emisiunii (lit.f));
metoda şi mijlocul de evaluare a acestei modali-

tăţi normative (I) sau locul de comitere a infracţiunii 
(II) (I sau II având caracter alternativ):

2.14.1. pe cale radiolectronică;
2.14.2. prin cablu;
2.14.3. prin alt procedeu similar;
2.14.4. localurile unde intrarea este cu plată;
2.15. retransmiterea operei, fonogramei, interpretării 

sau emisiunii (lit.f)).
metoda şi mijlocul de evaluare a acestei modali-

tăţi normative (I) sau locul de comitere a infracţiunii 
(II) (I sau II având caracter alternativ):

2.15.1. pe cale radiolectronică;
2.15.2. prin cablu;
2.15.3. prin alt procedeu similar;
2.15.4. localurile unde intrarea este cu plată;
2.16. fixarea pe suport material a operei audiovizuale, 

emisiunii sau interpretării (lit.g)).
locul de comitere a infracţiunii:
2.16.1. săli de concerte;
2.16.2. săli cinematografice;
2.16.3. alt loc public;
condiţia de incriminare:
2.16.4. fără acordul titularului de drepturi asupra 

operei, emisiunii sau interpretării;
2.17. permiterea accesului public la bazele de date 

din computer care conţin sau constituie opere protejate 
de dreptul de autor (lit.h));

2.18. traducerea operei (lit.i));
2.19. publicarea în culegeri a operei (lit.i));
2.20. adaptarea operei (lit.i));
2.21. transformarea operei (lit.i));
2.22. prelucrarea operei (lit.i));
2.23. aranjamentul operei (lit.i)).
b. Condiţia de incriminare: valoarea drepturilor 

violate sau valoarea exemplarului licenţiat de operă, de 
program de computer, de bază de date, de interpretare, de 
fonogramă, de emisiune, care formează dreptul de autor 
sau drepturile conexe, să fie de proporţii mari.

Formele de manifestare a elementului material al 
infracţiunii (însuşirea dreptului la paternitate (plagiatul) 
sau altă violare a dreptului de autor şi/sau a drepturilor 
conexe) oferă un sens comprimat al modalităţilor nor-
mative prevăzute de dispoziţia de la alin.(1) lit.a)-h) 
art.185/1 C.pen. RM.

Articolul 5 pct.1 al Convenţiei mondiale cu privire la 
drepturile de autor operează cu dreptul de autor în sensul 
de „drept exclusiv al autorului de a traduce, a publica tra-
ducerile şi a permite traducerea şi publicarea traducerilor 
operelor, protejate în baza prezentei Convenţii”.5

A. însuşirea dreptului de autor presupune acţiunea 
de apropiere, de adoptare a calităţii de autor al unei opere 
de artă, ştiinţifice sau tehnice.
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Autor al unei opere poate fi recunoscută persoana 
fizică prin a cărei muncă creatoare a fost creată opera 
(art.3).6

Pentru existenţa dreptului de autor nu se cere îndepli-
nirea nici unei formalităţi, autorul având posibilitatea de 
a proba paternitatea asupra operei prin orice mijloace de 
probă acceptate de lege (art.4).7 Paternitatea asupra unei 
opere aparţine persoanei sub al cărei nume a fost publi-
cată opera (art.8).8 Pentru realizarea publicităţii referitor 
la dreptul de autor, legea pune la îndemână o procedură 
normativă în acest sens (art.8).9 Însă, realizarea acestor 
prevederi nu constituie o prezumţie absolută, în ceea ce 
priveşte paternitatea asupra unei opere, ci una relativă, 
ea având putere juridică până la proba contrarie.

O cerinţă esenţială pentru existenţa infracţiunii pre-
văzute la alin.(1) art.185/1 C.pen. RM este ca acţiunea 
de însuşire a paternităţii asupra unei opere să se desfă-
şoare în perioada cât acest drept se bucură de protecţie 
juridică (art.17).10

O problemă apare în cazul în care opera are mai 
mulţi autori (copaternitatea). În cazul dat, fiecare autor 
îşi exercită dreptul de autor asupra părţii din operă care 
a fost elaborată de către acesta, dacă aceasta este de 
sine stătătoare, adică dacă poate fi folosită în mod inde-
pendent de alte părţi ale operei. În caz contrar, dreptul 
de autor este exercitat prin acordul comun dintre toţi 
coautorii operei.

Fapta nu va întruni elementele constitutive ale 
infracţiunii în cazul în care se va constata prezenţa 
unui caz de limitare a drepturilor patrimoniale (Ca-
pitolul III al legii).

Considerăm că pentru a asigura o protecţie deplină a 
drepturilor de autor şi/sau a drepturilor conexe, pe lângă 
acţiunea de însuşire a paternităţii asupra operei ar trebui 
incriminată şi acţiunea de constrângere la coautorat, 
pericolul social al unor astfel de acţiuni fiind evident, 
în special în domeniul ştiinţei. Această opinie este pe 
deplin susţinută şi de doctrina penală rusă.11

b. Legislaţia penală în vigoare prevede, prin conţinu-
tul art.185/1 alin.(1), un cumul de modalităţi alternative 
de comitere a infracţiunii. În esenţă, manifestarea obiec-
tivă a elementului material în oricare dintre modalităţile 
prevăzute de lege, inclusiv în concurs, determină consu-
marea infracţiunii, cu condiţia întrunirii şi a altor semne 
constitutive ale infracţiunii.

Pentru consumarea infracţiunii nu prezintă impor-
tanţă dacă subiectul infracţiunii a realizat conţinutul 
constitutiv obiectiv prin comiterea uneia sau mai multor 
modalităţi normative, una singură fiind capabilă a deter-
mina prezenţa elementului material. Realizarea obiectivă 
a mai multor modalităţi normative în cadrul unui singur 
sistem de fapte, completate de intenţia unică, va impune 
constatarea prezenţei unei unităţi de infracţiune.

Reproducerea integrală a obiectului protejat de DA 
sau de DC (lit.a)) – presupune realizarea unuia sau a 
câtorva exemplare ale operei sau fonogramei în orice 

formă materială, inclusiv audio şi videoimprimare; 
imprimarea operei sau a fonogramei pentru păstrarea 
ei temporară sau permanentă sub formă electronică (in-
clusiv numerică), optică sau într-o altă formă lizibilă de 
maşină (art.3).12 Cu alte cuvinte, reproducerea integrală 
indică asupra redării cu exactitate şi în totalitate a ceea 
ce este scris, spus sau făcut de către autor.13

Reproducerea parţială a obiectului protejat de DA 
sau de DC (lit.a)) – acele acţiuni care se răsfrâng doar 
asupra unei părţi a operei.

În acelaşi sens, Legea privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe defineşte şi reproducerea reprografică 
drept reproducerea în facsimil a originalului operei scrise 
sau grafice în dimensiune naturală, mărită sau micşorată 
prin metoda copierii fotografice sau cu alte mijloace 
tehnice, altele decât cele de editare. Imprimarea sub 
formă electronică (inclusiv numerică), optică sau într-o 
altă formă lizibilă de maşină nu constituie o reproducere 
reprografică.

În conformitate cu art.21 alin.(1) al legii indicate, se 
permite reproducerea reprografică nonprofitabilă, fără 
consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului 
de autor şi fără plata remuneraţiei de autor, dar cu indi-
carea obligatorie a numelui autorului, a cărui operă este 
valorificată, şi a sursei de împrumut, în anumite cazuri 
şi în volumul determinat de scopul urmărit.

Modificarea sub orice formă a obiectului protejat de 
DA sau de DC (lit.a)) – „prelucrarea” obiectului protejat 
de dreptul de autor sau de drepturile conexe, care nu 
imprimă originalitate literară, artistică sau ştiinţifică 
obiectului nou-creat;14 modificarea prezumă intervenţia 
sub orice formă în varianta autorului, făcându-se anumite 
schimbări vis-à-vis de forma sau conţinutul ei.15

Pentru existenţa infracţiunii în modalităţile prevăzute 
la lit.a) alin.(1) art.185/1 C.pen. RM se cere îndeplini-
rea unor condiţii esenţiale; în special, toate acţiunile 
incriminate trebuie să fie comise fără acordul autorului. 
De asemenea, în ipoteza acestor modalităţi obiective, 
este suficient ca subiectul activ al infracţiunii să obţină 
o singură copie pentru existenţa infracţiunii, nefiind 
necesar ca această copie să fie vândută, făcută public, 
împrumutată etc.16

Comercializarea obiectului protejat de DA sau de DC 
(lit.b)) – constă în difuzarea obiectului protejat de dreptul 
de autor sau de drepturile conexe, prin punerea acestuia 
în reţeaua de comerţ.17 În cazul acţiunii date, infracţiunea 
se va considera consumată din momentul în care bunurile 
protejate de dreptul de autor sau de drepturile conexe 
sunt oferite spre comercializare, nefiind nevoie ca cel 
puţin un obiect să fie vândut. Prejudiciul în acest caz 
se calculează prin înmulţirea numărului de exemplare 
oferite spre vânzare cu preţul unui bun original. Consi-
derăm că în cazul modalităţii respective de manifestare 
obiectivă a infracţiunii o formulare mai adecvată ar fi 
cea de oferire spre comercializare, nefind nevoie de a se 
calcula prejudiciul care s-a adus autorului bunului.
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Închirierea obiectului protejat de DA sau de DC 
(lit.b)). Reieşind din art.875 C.civ. RM, se constată că 
închirierea presupune cazul când un bun determinat 
individual, protejat de dreptul de autor sau de dreptu-
rile conexe, este transmis în folosinţă temporară sau în 
folosinţă şi posesiune temporară, în schimbul plăţii unei 
chirii.18 Articolul 3 al Legii privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe defineşte închirierea drept transmiterea 
dreptului de posesiune a originalului sau exemplarului 
operei sau fonogramei pe un anumit termen, în scopul 
obţinerii de profit direct sau indirect.

Importarea obiectului protejat de DA sau de DC 
(lit.b)) – semnifică un ansamblu de operaţii privind 
cumpărarea şi introducerea pe teritoriul naţional a unor 
mărfuri de provenienţă străină, reprezentate de produse 
cu aspect identic, obţinute prin reproducerea fără drept a 
bunurilor protejate de dreptul de autor sau de drepturile 
conexe.19 Vom fi în prezenţa unei infracţiuni – fapt consu-
mat – în cazul realizării acţiunii de import, în momentul 
în care bunurile au fost trecute peste frontiera de stat 
(frontiera vamală) a Republicii Moldova.

Exportarea obiectului protejat de DA sau de DC 
(lit.b)) – acţiunea de scoatere de pe teritoriul naţional a 
bunurilor protejate de dreptul de autor şi/sau de drepturile 
conexe. În cazul modalităţii respective de manifestare a 
infracţiunii, aceasta din urmă se va considera consumată 
din momentul scoaterii peste frontiera de stat a Repu-
blicii Moldova a bunurilor ce fac parte din categoria 
amintită anterior.

În cazul în care bunurile introduse sau scoase de 
pe teritoriul Republicii Moldova au fost trecute prin 
contrabandă, se va constata prezenţa unui concurs de 
infracţiuni: art.185/1 şi art.248 C.pen. RM.

Transportarea obiectului protejat de DA sau de DC 
(lit.b)) – deplasarea de produse pirat dintr-un loc în 
altul.

Depozitarea obiectului protejat de DA sau de DC 
(lit.b)) – presupune punerea a ceva în depozit; în con-
text – a pune în depozit mărfuri pirat.20 Autorii S.Brînza, 
X,Ulianovschi, V.Stati etc. opinează că depozitarea constă 
în deţinerea obiectului protejat de dreptul de autor sau 
de drepturile conexe în spaţii comerciale sau în anexele 
acestora, în alte spaţii sau în mijloace de transport. 21

În prezenţa sau absenţa înţelegerii prealabile între 
două persoane, dintre care una reproduce obiectele ce 
se bucură de protecţia dreptului de autor, iar cealaltă 
depozitează bunurile pirat, vom determina o unitate 
infracţională, fără a opera, inclusiv, cu regulile partici-
paţiei penale.

Publicarea obiectului protejat de DA sau de DC 
(lit.b)) (apariţie) – editarea sau punerea în circulaţie a 
operelor sau fonogramelor fără consimţământul autoru-
lui sau al altui titular al dreptului de autor şi al drepturilor 
conexe, într-un număr suficient pentru a satisface cerin-
ţele publicului; prin publicare se înţelege, de asemenea, 
deschiderea accesului legal la operă sau fonogramă prin 
sistemele electronice de informare. 

Comunicarea publică a unei opere cinematografice 
sau a unei opere audiovizuale (lit.c)) – ca modalitate 
normativă apare însoţită concomitent şi de anumite 
metode de manifestare a acesteia (pe cale radiolectro-
nică, prin cablu în regim interactiv, prin Internet, prin 
alt procedeu similar).

Comunicarea publică (comunicare pentru informare 
generală) constă în comunicarea imaginilor şi (sau) a 
sunetelor operelor, interpretărilor, fonogramelor, emi-
siunilor organizaţiilor de difuziune, astfel încât ele să 
poată fi recepţionate de persoane care nu fac parte din 
cercul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor apropiaţi 
ai familiei, la distanţe unde fără o astfel de comunicare 
a imaginilor sau sunetelor acestea nu ar putea fi sesizate 
în aceste locuri. Comunicarea semnalelor codificate 
reprezintă o comunicare prin eter în cazul când mij-
loacele decodificatoare sunt oferite publicului de către 
organizaţia de difuziune prin eter sau cu consimţământul 
acesteia.

Pentru existenţa infracţiunii în cazul modalităţii date, 
se impune existenţa câtorva cerinţe esenţiale, şi anume: 
comunicarea publică trebuie să se facă prin metodele (se 
prezumă şi mijloacele) prevăzute de legislaţie; comu-
nicarea trebuie să se facă fără acordul autorului operei; 
comunicarea trebuie să depăşească cercul familiei sau 
al cunoscuţilor apropiaţi ai familiei; comunicarea să 
se facă la distanţe unde fără o astfel de comunicare a 
imaginilor sau sunetelor acestea nu ar putea fi sesizate 
în aceste locuri.

Demonstrarea publică a originalului sau a unui 
exemplar de operă (lit.d)) – demonstrarea originalului 
sau a unui exemplar al operei, interpretării, emisiunii 
organizaţiei de difuziune nemijlocit sau pe ecran cu 
ajutorul peliculei, diapozitivului, cadrului ori prin alte 
dispozitive sau procedee (exceptând comunicarea lor 
pe cale radioelectrică sau prin cablu), astfel încât ele să 
poată fi recepţionate de persoane care nu fac parte din 
cercul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor apropriaţi 
ai familiei; demonstrare publică a operei audiovizuale 
se consideră demonstrarea neconsecutivă a unor imagini 
ale ei.

La fel ca şi modalitatea analizată anterior, şi această 
formă de exprimare obiectivă a elementului material este 
condiţionată de existenţa unor cerinţe esenţiale. Difuza-
rea publică trebuie să se facă prin metode (mijloacele 
se prezumă) limitativ prevăzute de legislaţie. În cazul în 
care demonstrarea publică se face pe cale radioelectrică 
sau prin cablu, prin Internet ori alt procedeu similar, se 
va constata prezenţa modalităţii prevăzute de la lit.c).

demonstrarea publică trebuie să se facă în lipsa 1) 
acordului autorului operei;

cercul de persoane în cadrul căruia se face demon-2) 
strarea să depăşească cercul membrilor de familie sau al 
cunoscuţilor apropiaţi acestuia.

Următoarea modalitate de comitere a infracţiunii este 
cea de la lit.e), şi anume: interpretarea publică a operei 
sau a fonogramei.
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Prin interpretare se înţelege reprezentarea operelor, 
interpretărilor, fonogramelor, emisiunilor organizaţiilor 
de difuziune prin recitare, joc, cântec sau într-un alt 
mod atât în interpretare vie, cât şi cu ajutorul diverselor 
dispozitive şi procedee.

Vom fi în prezenţa modalităţii date în cazul în care 
sunt realizate cumulativ următoarele condiţii:

reprezentarea operelor să se facă prin alte mijloa-1) 
ce decât cele prevăzute la lit.c), d) alin.(1) al aceluiaşi 
articol;

reprezentarea să se facă fără acordul autorului 2) 
operei;

cercul de persoane în cadrul căruia se face demon-3) 
strarea să depăşească cercul membrilor de familie sau al 
cunoscuţilor apropiaţi acestuia.

Modalitatea de comitere a infracţiunii prevăzute la 
lit.f) constă în transmiterea simultană sau în retransmite-
rea operei, fonogramei, interpretării sau emisiunii pe cale 
radioelectrică sau prin cablu, prin alt procedeu similar 
ori în locurile în care intrarea este cu plată.

Transmiterea presupune comunicarea operei, fono-
gramei, interpretării sau emisiunii cu ajutorul unui post 
emiţător de radio, de televiziune sau prin telegraf.22

Potrivit Legii privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, prin retransmisie se înţelege difuzarea simulta-
nă pe cale radioelectrică (prin cablu) a emisiunilor unei 
organizaţii de difuziune, efectuată de o altă organizaţie 
de difuziune. În acest cadru de previziune normativă 
se observă o îngustare a sensului retransmiterii doar la 
calea electronică, asimilând-o cu cea prin cablu. Legea 
penală, însă, la alin.(1) lit.f) art.185 face distincţie clară 
între retransmiterea pe cale electronică, retransmiterea 
prin cablu, prin alt procedeu ori în locurile în care in-
trarea este cu plată.

Fixarea pe suport material a operei audiovizuale, 
emisiunii sau interpretării (lit.f)). A fixa, reieşind din 
conţinutul Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, 
înseamnă a aşeza ceva într-un loc determinat, astfel 
încât să nu mai poată fi mişcat.23 În acest sens, se are 
în vedere încorporarea de sunete, imagini etc. pe un       
oarecare suport material, inclusiv electronic. Condiţia 
de incriminare este obligatorie: fără acordul titularului 
de drepturi asupra operei, emisiunii sau interpretării.

Permiterea accesului public la bazele de date din 
computer care conţin sau constituie opere protejate de 
dreptul de autor (lit.g)) – se înţelege acceptarea (a da 
voie) unei persoane la libera dispoziţiune în raport cu 
bazele de date, care conţin sau constituie opere protejate 
de dreptul de autor.

Traducerea operei (lit.h)) – redarea unei opere prin 
transpunerea unui text dintr-o limbă în alta (traduc-
ţie).24

Publicarea în culegeri a operei (lit.h). Prin publicare 
(apariţie) se înţelege editarea sau punerea în circulaţie a 
operelor sau fonogramelor cu consimţământul autorului 
sau al altui titular al dreptului de autor şi al drepturilor 

conexe, într-un număr suficient pentru a satisface cerin-
ţele publicului; prin publicare se înţelege, de asemenea, 
deschiderea accesului legal la operă sau fonogramă prin 
sistemele electronice de informare.

Reieşind din art.6 al Convenţiei mondiale cu privire 
la drepturile de autor, prin „publicare”, în sensul prezen-
tei Convenţii, se înţelege reproducerea în careva formă 
materială şi punerea la dispoziţia unui cerc nelimitat de 
persoane a exemplarelor operei pentru lectură sau altă 
percepţie vizuală.25

Adaptarea operei (lit.h)) – transformarea operei 
pentru a corespunde unor cerinţe şi a fi utilizată în alte 
scopuri decât cele predestinate (adaptare literară – dra-
matizare, ecranizare etc. a unui text literar, în vederea 
reprezentării lui pe scenă, la radio, într-un film26).

Transformarea operei (lit.h)) – a oferi operei un alt 
aspect, altă formă (a schimba, a preface).

Prelucrarea operei (lit.h)) – presupune, reieşind din 
interpretările literale, adaptarea unor scopuri determina-
te ale unei opere literare, ştiinţifice (a modifica forma, 
dimensiunile, constituţia sau aspectul operei).27

Aranjamentul operei (lit.h)) – prelucrarea unei bucăţi 
muzicale pentru instrumente sau voce.28

Componenţa infracţiunii este una cu caracter formal, 
aceasta fiind considerată consumată din momentul rea-
lizării elementului material în forma însuşirii dreptului 
la paternitate (plagiatul) ori altă violare a dreptului de 
autor şi/sau a drepturilor conexe în diversele modalităţi 
normative alternative prevăzute de lege.

C. Condiţia obligatorie de incriminare a variantei-
tip a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe este proporţia mare de exprimare a 
infracţiunii (mai mult de 2500 unităţi convenţionale).

În concluzie, semnele obiective (semnele obiectului 
şi semnele laturii obiective) determină temeiul real al 
răspunderii penale, fapt pentru care trebuie acordată o 
atenţie aparte identificării acestora. Analiza semnelor 
obiective ale conţinutului constitutiv, fiind expres prevă-
zute şi conţinând o gamă amplă de indici, este necesară 
spre cunoaştere cu titlu de chintesenţă.

Note:

1 Интеллектуальная собственность (права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции): Учебное пособие / Под ред. Н.М. Коршунова. – Москва: 
НОРМА, 2008, р.9.

2 CSI, Acord cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe din 24 septembrie 1993 // 
Tratate internaţionale. Ediţie oficială, 2001, Vol.25, p.15 / Ratificat 
prin Hotărârea Parlamentului nr.206-XIV din 25 noiembrie 1998.

3 Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.293-
XIII din 23 noiembrie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 1995, nr.13/124. Republicată: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.18-19/55, p.5.



Nr. 1, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

54

4 Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218-XVI 
din 24 octombrie 2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2009, nr.3-6/15.

5 Convenţia mondială cu privire la drepturile de autor din               
6 septembrie 1952 // Tratate internaţionale. Ediţie oficială, 1998, 
Vol.4, p.98 / Aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1318-XII din 
2 martie 1993.

6 Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.293-
XIII din 23 noiembrie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 1995, nr.13/124. Republicată: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.18-19/55, p.5.

7 Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.293-XIII 
din 23 noiembrie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 1995, nr.13/124. Republicată: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.18-19/55, p.5: 1) ...dreptul de autor protejează 
operele creaţiei intelectuale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei 
exprimate într-o anumită formă obiectivă ce permite a le reproduce, 
atât publicate, cât şi nepublicate, indiferent de forma, destinaţia şi 
valoarea fiecărei opere, precum şi de procedeul de reproducere a ei. 
2) Autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra operei 
sale, acesta rezultând din însuşi faptul creării ei. Pentru apariţia şi 
exercitarea dreptului de autor nu se cere înregistrare, alte proceduri 
speciale sau respectarea altor formalităţi. 

8 Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.293-XIII 
din 23 noiembrie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1995, nr.13/124. Republicată: Monitorul Oficial, 2003, nr.18-19/55, 
p.5. Paternitatea aparţine persoanei (persoanelor), sub al cărei nume 
a fost publicată opera, dacă nu există alte dovezi

9 Ibidem: Pentru a informa publicul despre drepturile sale, 
titularul are dreptul să folosească simbolul ocrotirii dreptului de 
autor, care se imprimă pe fiecare exemplar al operei şi constă din 
trei elemente: a) litera latină C inclusă într-un cerc - ©; b) numele 
(denumirea) titularului drepturilor exclusive de autor; c) anul primei 
publicări a operei. 

10 Ibidem: 1) Dreptul de autor poate fi moştenit. 2) Autorul este 
în drept să indice, în acelaşi mod în care se numeşte executorul 
testamentului, persoana în seama căreia el pune protejarea după 
decesul său a dreptului de autor asupra operelor sale. Această 
persoană îşi exercită împuternicirile pe viaţă. 3) Dreptul de autor 
este valabil pe tot timpul vieţii autorului plus 70 de ani după deces, 
termenul începând să curgă de la 1 ianuarie al anului următor 
decesului autorului, cu excepţia cazurilor indicate la alin. (4), (5) 
şi (7). 4) Dreptul de autor asupra operei audiovizuale este ocrotit 
timp de 50 de ani, iar asupra operei de artă decorativă şi aplicată 
– timp de 25 de ani de la data apariţiei legale a acestor opere sau 
de la data creării lor, dacă nu au fost publicate, termenul începând 
să curgă de la 1 ianuarie al anului următor apariţiei sau creării 
acestor opere. 5) Dreptul de autor asupra unei opere anonime sau 
apărute sub pseudonim rămâne în vigoare timp de 70 de ani după 
publicarea ei, termenul începând să curgă de la 1 ianuarie al anu-
lui următor apariţiei operei, excepţie constituind operele indicate 
la alin.(4). În caz că în acest termen autorul operei apărute sub 
pseudonim sau anonime îşi va dezvălui identitatea sau identitatea 
lui nu va trezi îndoieli, se aplică prevederile alin. (3) şi (4). 6) În 
conformitate cu prezenta lege, editura care a publicat legal opera 
sub pseudonim sau anonim se consideră reprezentant al autorului şi 
în această calitate are dreptul să ocrotească drepturile şi interesele 
legitime ale acestuia. 7) Dreptul de autor asupra operei apărute 

pentru prima dată în curs de 30 de ani după decesul autorului este 
ocrotit timp de 70 de ani de la data publicării, excepţie constituind 
operele indicate la alin.(4). 8) Dreptul de autor asupra operei create 
în copaternitate se ocroteşte pe tot timpul vieţii fiecăruia dintre 
coautori şi timp de 70 de ani, începând de la 1 ianuarie al anului 
următor decesului ultimului dintre coautori. 9) Drepturile personale 
(morale) ale autorului sunt protejate pe termen nelimitat. Ocro-
tirea drepturilor personale (morale) după decesul autorului este 
exercitată de moştenitori, precum şi de organizaţiile autorizate în 
modul stabilit să ocrotească drepturile de autor. Aceste organizaţii 
îşi exercită funcţiile de ocrotire a drepturilor personale ale autorilor 
şi în cazul când aceştia nu au moştenitori sau în cazul stingerii 
dreptului lor de autor. 10) La expirarea termenului de ocrotire a 
dreptului de autor, opera devine un bun public. 11) Operele care 
au devenit bunuri publice pot fi valorificate liber dacă se respectă 
drepturile personale (morale) ale autorului. Guvernul poate stabili 
defalcări în fondurile culturii (literar, muzical de artă plastică 
etc.) pentru valorificarea operelor cetăţenilor Republicii Moldova 
care au devenit un bun public. 12) Dacă termenul de ocrotire a 
operei unui autor străin, valorificate în Republica Moldova, este, 
conform legislaţiei ţării acestui autor, mai mare decât termenul 
indicat în prezentul articol, se aplică normele prezentei legi, iar 
dacă acest termen este mai mic, se aplică normele legislaţiei ţării 
respective. 

11 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И.Я. 
Koзaченко. – Moсква: НОРМА, 2001, p.220.

12 Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.293-
XIII din 23 noiembrie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 1995, nr.13/124. Republicată: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.18-19/55, p.5.

13 A se vedea: V.Volcinschi, în: A.Barbăneagră, Gh.Alecu, 
V.Berliba şi al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. – 
Chişinău, Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009, p.368.

14 A se vedea: S.Brânză, X.Ulianovschi, V.Stati, I.Ţurcanu, 
V.Grosu. Drept penal. Partea Specială. Vol.II. Ediţia a II-a. – Chi-
şinău, Cartier juridic, 2005, p.214.

15 A se vedea: V.Volcinschi. Op.cit., p.368.
16 A se vedea: C.Voicu, F.Sandu, A.Boroi, I.Molnar. Drept penal 

al afacerilor. – Bucureşti: Rosetti, 2002, p.308.
17 A se vedea: S.Brânză, X.Ulianovschi, V.Stati. Op.cit., p.214.
18 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 

2002, Cartea a treia. Obligaţiile, art.875.
19 A se vedea: A.Boroi, Gh.Nistoreanu. Drept penal. Partea 

Specială. – Bucureşti: ALL Beck, 2004, p.621.
20 Ibidem.
21 A se vedea: S.Brânză, X.Ulianovschi, V.Stati. Op.cit., p.214.
22 Ibidem, p.215.
23 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Ediţia a II-a. –      

Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998, p.383.
24 Ibidem, p.1101.
25 Convenţia mondială cu privire la drepturile de autor din            

6 septembrie 1952 // Tratate internaţionale. Ediţie Oficială, 1998, 
Vol.4, p.98 / Aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1318-XII din 
2 martie 1993.

26 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Ediţia a II-a. –     
Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998, p.11.

27 Ibidem, p.841.
28 Ibidem, p.55.


