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De asemenea, Centrul Național Anticorupție (CNA) prin Raport de expertiză anticorupție Nr. 

ELO22/7737 din 17.02.2022, a atenționat AGEPI asupra caracterului coruptibil și anume: 

- „Prevederile proiectului urmează a fi revizuite sub aspect conceptual cu excluderea cumulării de către 

AGEPI a competențelor de a stabili reguli, de a verifica respectarea lor şi de a pedepsi subiecţii de drept 

pentru încălcarea acestor reguli; 

- Excluderea normelor din proiect, or principiile de constituire, înregistrare, de desfăşurare şi încetare a 

activităţii organizaţiilor necomerciale, sunt reglementate potrivit Legii cu privire la organizaţiile 

necomerciale nr.86 din 11 iunie 2020. Astfel, potrivit Legii prenotate, asociaţia obştească este organizaţia 

necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care 

a fost constituită, iar înregistrarea și ținerea evidenței organizațiilor necomerciale este asigurată de 

către Agenţia Servicii Publice; 

- Analiza prevederilor propuse, denotă multiple riscuri de corupție aferente corupției regulatorii și 

admiterea incidentelor de integritate/manifestărilor de corupție de către agenții publici/persoanele 

care au/susțin că au influență asupra acestora, în contextul exercitării atribuțiilor în speță de către 

entitatea publică. 

- Totodată, ținînd cont de insuficiența justificării reformatării inițiate, riscurile aferente corupției 

regulatorii și deficiențele redacției propuse a proiectului (conform analizei din compartimentul III 

al prezentului raport de expertiză anticorupție), se accentuează riscul prejudicierii intereselor 

titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe, fapt care nu corespunde interesului public (în 

sensul prevăzut de Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 2017) etc.” 

 

Cu toate acestea, ca urmare a expertizării repetate nr. 06/2 – 2559 din 04.05.2022, unde CNA a indicat 

că „Reiterează poziția expusă anterior în partea ce ține de delimitarea funcțiilor de elaborare și de 

promovare a politicilor de funcțiile de implementare a acestora și atribuirea clară a responsabilităților și 

competențelor, evitând ambiguitatea, dublarea și suprapunerea acestora”, în Sinteză, de către AGEPI nu 

se acceptă nimic, astfel, toate normele coruptibile au rămas în proiect. 

 

Pe marginea proiectului noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe, s-a expus și 

Centrul de Analiza și Prevenire a Corupției (CAPC), în cadrul proiectului „Cetățenii vorbesc: 

promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul 

Freedom House. În opinia CAPC, mai multe reglementări ale proiectului urmează a fi revăzute pentru 

a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate, precum și 

excluderea normelor care generează diferite interpretări și soluții în cazul aplicării normelor de drept 

(https://www.zdg.md/stiri/expertiza-capc-ce-presupune-noua-redactie-a-legii-pentru-drepturile-de-

autor-si-drepturile-conexe). 

 

Totodată, proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, elaborat de AGEPI contravine 

la cel puțin 5 articole ale Directivei 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

26.02.2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de 

licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața 

internă (Directiva 2014/26/UE). Normele de tehnică legislativă, în cazul implementării unor norme 

europene, obligă AGEPI să solicită expertiza europeană calificată a asociațiilor internaționale de profil. 

https://www.zdg.md/stiri/expertiza-capc-ce-presupune-noua-redactie-a-legii-pentru-drepturile-de-autor-si-drepturile-conexe
https://www.zdg.md/stiri/expertiza-capc-ce-presupune-noua-redactie-a-legii-pentru-drepturile-de-autor-si-drepturile-conexe
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Cu toate acestea, AGEPI își justifică proiectul prin raportul unui „pseudo-expert”, care nu dispune de 

experiență în domeniu și a recomandat implementarea unor norme arbitrare și improprii, care nu corespund 

legilor naționale și încalcă drepturile titularilor în favoarea intereselor unor terțe persoane.  

 

Anume în interesele terțelor persoane (agenți economici și OGC-uri din Rusia) AGEPI prin presiuni, 

manipulări, falsuri și minciuni frauduloase promovează impertinent respectivul proiect, folosindu-se de 

statutul de autoritate publică care acționează în regim de putere publică. 

 

Accentuăm faptul că eventuala aprobare a respectivului proiect va crea un colaps și haos a domeniului 

dreptului de autor și a drepturilor conexe, iar titularii de drepturi sunt foarte indignați și nemulțumiți de 

acțiunile organelor statutului responsabile de apărarea drepturilor lor. Anume din aceste considerente, încă 

în luna decembrie 2021 a fost inițiată o Campanie de nemulțumire „NUAGEPI!” și solicitarea privind 

transferul responsabilităților ce țin de protecția drepturilor de autor și conexe din subordinea AGEPI în 

subordinea Ministerului Culturii. 

 

Remarcăm faptul că proiectul a fost elaborat de persoane absolut neprofesioniste și incompetente: 

- care emit decizii ilegale confirmate prin hotărâri judecătorești irevocabile și definitive; 

- acțiunile AGEPI, și anume, în privința conducerii actuale, în luna octombrie 2021 au fost 

calificate de instanțele de judecată astfel: 

✓ „În fapt, poziția autorității publice pîrîte la capitolul obligațiilor asumate se confirmă 

a fi lipsită de o argumentare logico-juridică. 

✓ ... autoritățile publice trebuie să acționeze doar în conformitate cu Legea și alte acte 

normative. 

✓ Este prea puțin probabil ca Agenția de Stat pentru proprietatea Intelectuală să nu 

cunoască faptul că în calitate de autoritate publică este obligată ex officio prin Lege 

să respecte Legea, să nu încalce Legea, să își exercite atribuțiile stabilite de Lege și 

să execute hotărîrile cu caracter executoriu ale instanțelor de judecată. 

✓ Din aceste considerente, poziție autorității publice în speța dată se prezintă ca o 

sfidare a ordinii de drept...”; 

- în privința cărora sunt pornite dosare penale care sunt pe rol la ziua de azi la CNA;  

- în privința acestora există dovezi pertinente care atestă protecționism vădit și atitudine 

părtinitoare față de Organizațiile de Gestiune Colectivă din Federația Rusă, inițiatoare a unor 

atacuri raider pe teritoriul țărilor CSI și acum și în Republica Moldova; 

- în privința acestora sunt depuse zeci de cereri de chemare în judecată și zeci de plângeri la 

Guvern. 

 

Multiplele adresări din partea titularilor de drepturi către AGEPI au fost ignorate și au rămas fără 

răspuns. Promovarea proiectului de lege pe lângă faptul că va duce la denigrarea imaginii Guvernului și a 

țării, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, în special în contextul Acordului de asociere cu UE, 

va genera o explozie publică din partea titularilor (artiști, compozitori, interpreți, etc.), care vor fi nevoiți să 

apeleze la intervenția instituțiilor Europene și internaționale pentru apărarea drepturilor lor. 
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Urmare a celor expuse supra, Asociația Obștească Asociația Națională «COPYRIGHT» și Asociația 

Obștească „Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți”, în numele a peste 650 de 

artiști, compozitori, interpreți și alte categorii de membri titulari, 

 

SOLICITĂ GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA: 

 

- Excluderea de pe Ordinea de zi a ședinței Guvernului din data de 22 iunie 2022, a chestiunii nr. 

2 Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (număr 

unic 521/AGEPI/2021), în scopul reexaminării proiectului și acordării unui timp suplimentar 

ministerelor care contrasemnează proiectul de lege, precum și Centrului Național Anticorupție. 

 

 

 

Cu respect, 

 

 

 

Președinte AN «COPYRIGHT» 

Leon Știrbu 

 

 

 

 

 

Director ANPFI 

Marcel Oțel 
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