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Nr. 58 din 11 iulie 2022
Ref.: Noua lege privind dreptul de autor și drepturile conexe
Stimată doamnă Președinte,
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Stimată doamnă Prim-ministru,
Asociația Investitorilor Străini (FIA), Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și Asociația
Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova) salută adoptarea, în prima
lectură, de către Parlamentul Republicii Moldova a proiectului noii Legi privind dreptul de autor și
drepturile conexe. Examinarea proiectului în lectura a doua este programată pentru 14 iulie curent.
Remarcăm că noul proiect vine să soluționeze multiplele probleme, provocate de legea similară care este
în vigoare în prezent.
Printre principalele realizări ale noului proiect se numără eliminarea mecanismului defectuos și inechitabil
de stabilire și încasare a remunerației compensatorii pentru prejudiciul cauzat de persoanele fizice prin
efectuarea copiilor de opere audio și video în scopuri personale, care a generat multiple litigii între
organizațiile de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe și importatorii și distribuitorii
de echipamente care permit efectuarea și stocarea unor asemenea copii (telefoane, tablete, laptop-uri,
etc.).
Noul proiect reduce cuantumul remunerației la un nivel comparabil cu cel aplicat în practica internațională
pentru tipurile respective de echipamente, ținând cont totodată de puterea redusă de cumpărare a
populației Republicii Moldova. Acest fapt va avea un impact pozitiv asupra prețurilor pentru echipamente,
achitate de consumatorii finali, în special în contextul presiunilor inflaționiste din prezent.
De asemenea, noul proiect va facilita și îmbunătăți semnificativ gradul de colectare a remunerației
compensatorii, prin implicarea Serviciului Vamal în raportarea periodică, către organizațiile de gestiune

colectivă, a informațiilor privind importatorii de echipamente și valoarea importurilor efectuate (se
estimează că valoarea prejudiciului compensat autorilor va depăși 8 milioane lei anual), asigurând
concomitent concurența echitabilă între importatori.
Printre alte evoluții pozitive menționăm și revizuirea mecanismului de stabilire a remunerației de autor
pentru retransmisiunea posturilor de televiziune, eliminarea răspunderii nejustificate a furnizorilor de
servicii de acces la Internet pentru informațiile transmise prin rețeaua lor de către terțe persoane, precum
și excluderea obligației de achitare a unei compensații minime pentru încălcarea dreptului de autor și
drepturilor conexe indiferent de mărimea prejudiciului real cauzat.
Notăm că noul proiect a fost elaborat de autorități cu suportul unui expert din Uniunea Europeană, pe
baza legislației și practicii comunitare și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte,
și a fost supus unor numeroase dezbateri cu toate părțile interesate.
Mizăm pe consecvența autorităților în promovarea și adoptarea finală rapidă a acestui proiect extrem de
important.
Cu deosebite considerațiuni,

Mila Malairău, Director Executiv
AmCham Moldova

Ana Groza, Director Executiv
FIA

Marina Bzovii, Director Executiv
ATIC
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