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remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe este
suspendată prin Decizia nr.6/3030 din 15.12.2014, fn
temeiul incheierii Judecătoriei Rfşcani, mun. Chişinău, din
20.11.2014; ,

tinind cont de capacitatea de gestiune, mecanismele de
acumulare, distribuire şi de achitare a remuneratiei, repre-
zentativitatea şi transparenta, in baza datelor prezentate de
către organizaţiile de gestiune colectivă;

DECIDE: :
1. Se abrogă pct.2 şi 3 din Decizia nr.3/1566 din

20.09.2013.
2. Se desemnează Asociatia Natională "Copyright"

să gestioneze pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2017
drepturile ce cad sub incidenta licentei extinse şi obligatorii
ale titularilor de drepturi, care nu sInt membri la nici o
organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova
şi care nici nu le-au fncredintat .gestiunea drepturilor ior
rn alt.mod.
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25 DECIZIE
cu privire la desemnarea organizaţiei care să gestioneze
drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse
şi obligatorii al!t titularilor de drepturi, care nu sînt
membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă
din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat
gestiunea drepturilor lor în alt mod

"Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă
mpturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei
1Statpentru Proprietatea Intelectuală, creată şi convocată
,.~'meiul Ordinului directorului general nr.234-1 din
:1'2.2015:
.,,liIcţionfnd fn temeiul art,48 şi 51 din Legea nr.139 din
107.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

~.t:alin.2Iit.s) din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire
,'genţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
","tru executarea Deciziei nr.3/1566 din 20.09.2013

nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.216-220,
, ;1473),

reieşind din faptul că Decizia nr.l/57 din 12.01.2012
'~ind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia
'aţiei Intelectuale (ANPCI) este suspendată prin Decizia
, /2285 din 21.10.2014, fn temeiul incheierii Judecătoriei
'cani, mun. Chişinău, din 21.02.2013;
'aVind fn vedere că activitatea Asociaţiei "Drepturi de
,or şi Conexe" (AsDAC) fn partea ce tine de coleclafea

PREŞEDINTELE COMISIEI
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.-::::

5 ianuarie 2016

~ DECIZIE
cu privire la obligarea repartizării remuneraţiei
de autor colectate de către ~rganizaţiile
de gestiune colectivă în perioada 2013-2015

'Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă DECIDE:.
':drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei Se obligă organizaţiile de gestiune colectivă: Asociaţia
e Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată şi convocată "Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC), Asociaţia Naţională
'temeiul Ordinului directorului general nr.234-1 din pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), Asociaţia

. '.12.2015: Naţională "Copyright" (ANCO), Asociaţia "ReproMold"
, "lCţionfnd fn temeiul art.48 şi 51 din Legea nr.139 din (ReproMold) şi Oficiul Republican al Dreptului de Autor

")07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, (ORDA) 'l,li repartizeze remuneraţia acumulată pe parcursul
1,,7alin.2 lit.s) din Legea nr.114 din 03:07.2014 cu pr;vire:. anilor 2013-2014 pfnă la 31.01.2016, iar. remuneraţia
'Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; acumulată pe parcursul anului 2015 pinăla 15.02.2016, cu
"••.eieşind din prevederile ait,49 din Legea nr.139 din publicarea informaţiei privind distribuirea sumelor colectate
,:,07.2010 privirl'd dreptul de "utor şi drepturile conexe pe paginile sale web şi cu prezentarea la adresa AGEPI a
,Intru executarea pct.7 din Decizia AGEPI nr.3/1566 din" rapoartelor de distribuire, inciusiv cu specificarea pentru
:09.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, fiecare titular al drepturilor de autor şi conexe fn parte.

~,216-220, art,1473);
, PREŞEDINTELE COMISIEI Andrei POPA
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