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DECIZIA nr. 28/207
din 13 noiembrie 2017
Cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la
aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei
naționale în domeniul proprietății intelectuale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
880 din 22.11.2012
La 02 noiembrie 2017, prin scrisoarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova nr. 2455/11, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
spre examinare și avizare proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății
intelectuale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.
Planul are drept scop dezvoltarea sistemului național de protecție a proprietății intelectuale
prin consolidarea cadrului juridic, instituțional și social, favorabil pentru crearea, protecția și
valorificarea deplină a potențialului proprietății intelectuale, care contribuie la dezvoltarea unei
economii competitive bazate pe cunoaștere și inovare.
De asemenea, acest document are menirea să asigure atingerea obiectivelor strategice și
specifice propuse prin realizarea de către autoritățile responsabile a unor acțiuni bine stabilite și
coordonate, constituind, totodată, o continuitate a planurilor precedente prin faptul menținerii
structurii conceptuale. Acesta conține o informație detaliată cu referire la acțiunile necesare pentru
realizarea obiectivelor, termenele de realizare a acestora, sursele de finanțare, autoritățile
responsabile, rezultate preconizate ale implementării, indicatorii de monitorizare etc.
Ca urmare a examinării proiectului nominalizat, având în vedere dezbaterile publice, în
temeiul prevederilor art. 39-40 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și în
temeiul art. 40 din Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba și a prezenta Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii
Moldova Avizul asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății
intelectuale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012 (PRO – (7) UNANIM –
D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, I. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O.
GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
1 din 2

Decizia nr. 28/207 din 13 noiembrie 2017
CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
tel: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46,
тел: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

nr.______ din __________ 2017
la nr. 2455/11 din 02 noiembrie 2017

Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova

AVIZ
Cu referire la demersul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 2455/11 din 02
noiembrie 2017 prin care se solicită examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre a Guvernului
cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei
naționale în domeniul proprietății intelectuale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.880 din 22
noiembrie 2012, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în temeiul art. 40 al Legii nr.317 din
18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației
publice centrale și locale, înaintează următoarele propuneri vizavi de conținutul proiectului
menționat.
Acțiunea 1.4.4 din Plan prevede „Sporirea gradului de respectare a prevederilor legislației
în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe în vederea avansării pe calea prevenirii și
contracarării fenomenelor de contrafacere și piraterie în mediul audiovizual”. Sarcina
implementării acțiunii revine CCA și AGEPI.
Ținând cont de faptul că organelor afacerilor interne, atât potrivit competențelor
funcționale, cât și în temeiul legislației penale și contravenționale, le revine sarcina de constatare
a încălcării drepturilor de autor, se propune ca Ministerul Afacerilor de Interne, de asemenea, să
fie inclus în calitate de autoritate responsabilă pentru realizarea acțiunii 1.4.4.
Acțiunea 5.1.8 din Plan prevede „utilizarea mijloacelor informatice și de comunicare în
scopul combaterii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală”, a cărei executare este pusă
în sarcina Consiliului Coordonator al Audiovizualului și a Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală.
Este de constatat faptul că sintagma „mijloace informatice și de comunicare” este improprie
pentru legislația ce reglementează atât domeniul telecomunicațiilor, cât și domeniul
audiovizualului, motiv pentru care aceasta urmează a fi ajustată în modul corespunzător.
La fel, potrivit conținutului său, acțiunea respectivă reflectă în mod confuz scopul urmărit.
Având în vedere cele expuse și ținând cont de prevederile art. 18 din Codul audiovizualului,
care stabilesc limitele de competență, potrivit cărora CCA este în drept să urmărească și combată
încălcarea drepturilor de autor și celor conexe, acțiunea 5.1.8. din Plan se propune a fi expusă în
următoarea redacție: „Obligarea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii de a respecta
drepturile de autor și cele conexe în cadrul transmisiei și retransmisiei serviciilor de programe”.
Direcția juridică și reglementări
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