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Către: Sergiu GAIBU 
Ministrul Economiei 
 

Copie: Eugeniu RUSU 
Director general 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

 
Nr. 78 din 22 septembrie 2022 
 
Ref.: Abrogarea hotărârii Guvernului nr. 641/2001 despre tarifele minime ale remunerației de autor 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham), Asociația Investitorilor Străini (FIA) 
și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), salută adoptarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, publicată la 9 septembrie curent, şi își exprimă recunoștința pentru aportul 
Ministerului Economiei în promovarea acesteia.  
 
În conformitate cu prevederile noii legi, în special art. 99, remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi, precum 
și condițiile de colectare și plată urmează a fi stabilite de către organizațiile de gestiune colectivă și utilizatori în 
cuprinsul metodologiilor negociate. 
 
Totodată, conform art. 123, tarifele în vigoare stabilite în contractele de licență cu utilizatorii se aplică până la 
data de 31 decembrie 2022, iar după expirarea acestui termen se vor aplica tarifele stabilite conform 
metodologiilor negociate și aprobate în condițiile art. 99–101. 

Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, abrogată prin Legea nr. 230/2022, prevedea 
că părțile stabilesc aceste tarife cu condiția ca tarifele să nu fie mai mici decât tarifele minime stabilite de 
Guvern. În acest context se făcea trimitere la hotărârea Guvernului nr. 641/2001 despre tarifele minime ale 
remunerației de autor, elaborată în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 293/1994 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe, ultima lege fiind abrogată începând cu 01.01.2011. 
 
Noua Lege nr. 230/2022 nu mai conține asemenea condiții şi împuterniciri pentru Guvern din partea 
legiuitorului. 
 
Ținând cont de aceste prevederi și pentru crearea condițiilor echitabile necesare în cadrul viitoarelor negocieri 
între organizațiile de gestiune colectivă și utilizatori asupra metodologiilor respective, solicităm respectuos 
inițierea procesului de abrogare a hotărârii Guvernului nr. 641/2001 despre tarifele minime ale remunerației de 
autor. 
 
Vă mulțumim anticipat pentru colaborare și contăm pe suportul dumneavoastră. 
 
Cu deosebite considerațiuni, 

 
Mila Malairău, Director Executiv 
AmCham Moldova 

 
Marina Bzovii, Director Executiv 
ATIC 

 
Ana Groza, Director Executiv 
FIA 
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