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DECIZIE

Nl'. CN - 45
din 02 iulie 2015

mun. Chişini'iu

Plenul Consiliului Concurenţei,
aqionind În temeiul al1. 41 alin. (I)al Legii concurenţei nr. 183 din II iulie

2012, Hotariri i Parlamentului nr. 179 din ] 2 iulie 2013 privind numirea În
funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum şi Hotărîrii
Parlamentului nr. 220 din 27 septembrie 2013 privind numirea in funqie a unui
membru al Plenului Consiliului Concurenţei,

analizind raportul de investigaţie pe marginea cazului iniţial prin Dispozi[ia
Plenului Consiliului Concurenţei nI'. 3 din 13 septembrie 2013 şi materialele
acumulate in cadrul investigaţiei,

A CONSTATAT:

La data de 13 august 2013, in adresa Consiliului Concurenţei, a parvenit
plîngerea cu nr. de intrare 799 din partea Asociaţiei Obşteşti .,Asociaţia Drepluri
de il utor şi Conexe" din Republica iVloldova (în continuare /\.0 ... AsDAC').
privind presupusele aqiuni de concurenţă neloială. realizate de către Asociaţia
Obştească ..:1sociolia No{iono!ă pentru ProteC{ia Creo{iei Inte!ectua!e" (in
continuare A.O. ,ANPC/''). care indică la semnele încălcării prevederilor al1. 15
li!. b) şi ar!. 16 ale Legii concurenţei nr. 183 din Il iulie 2012.

Urmare a examinăt'ii preliminare a plingerii respective, in conformitatc cu
ar!. 55 al Legii concurenţei, prin Dispoziţia Plenului Consiliului Concurenţei tlt'.
J din 1J septembrie 20 I J. s-a dispus iniţierea investigaţiei.

Potrivit plîngerii depuse 13 scdiul Consiliului Concurenţei de către A.O
..AsDAC', presupusele acţiuni de coneurcnţă neloială realizate ele căU'e A.O .
..ANPCI" s-au manifestat prin următoarele fapte:

expedierea scrisorii ..preten\il'-tip", in perioada lunii iulie anul 201 J,
prin care s-a comunicat agenţilor economici proprietari/administratori de
hoteluri din Republica j\.1oldova precum că A.O .. ,i\NPCI"' arii unica asociaţie
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obştească de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe,
avind unicul Aviz legal eliberat de căn'e Agcnţia de Star pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (in continuare !\GEPI):

expedierea scrisorii intitulată "pretenţie ultima avertizare", În
perioada lunii iulie 2013, În adresa tuturor agenţilor economici şi organizaţiilor
obşteşti şi necomcrcialc din Republica IVloldova. prin care se comunică că, A.O.
"AsDAC' nu ar fi avizată În calitate de organizaţie de gestiune colectivă şi in
opinia A.O. "ANPCl", ar activa ilegal, iar ca urmal"C "recomandă" utilizatorilor
ce utilizcază operele muzicale, care au incheiat şi obţinut liccnţe extinse pentru
activitate de la A.O. "ANPCI", să returneze A.O. ,,!\sDAC' tOale f}lcturile
fiscale emise de ;\,0. ,.AsDAC' pcntru perioada liccnţiată.

Ca o confirmare a celor menţionate mai sus. au fost anexate copiile
"pretcnţiilm - tip" nr. 66/07-2013 din 12 iulie 2013, nr. 67/07-2013 din 12 iulie
2013. nI'. 69/07-2013 din 12 iulie 2013. "pretenţia-ultima avertizare" nI'. 29/07-
13 din 22 iulie 2013, şi scrisoarea [iVI"SALERAS-STAR ,. S.R.L. nr. 4 Î3 elin 29
iulie2013.

1. Părţile implicate

Reclamant:
Asociaţia Obştească ,.Asociaţia Drepturi de outor şi Conexe din Republica

Alo/dom". adresa juridică 1l1un. Chişinău, str. Zelinski, 24a, IDNO:
10 I0620009034. este asociaţia obştească necomercială şi nonguvernamentală cu
drept de pel'soană juridică, constituită la Conferinţa de Constituire a /\.0.

"AsDAC' la 31 mai 1999 prin libera asociere a autorilor şi interpreţilor,
Înregistrată de Ministerul Justiţiei la data de 16 martie 2000.

A.O. ,,;.\sDAC" a Început să funcţioneze la data de O1 iulie 2000 avind ca
activitate principală gestiunea pe principii colective a drepturilor pmrimonia1c de
autor şi ca activitate secundară a drepturilor conexe.

Reclamat:
Asociaţia Obştească ,.Asocia(ia Na{iona/â pel7!1'll Protecţia Creo(iei

/ntelectua/ei", adresa juridică mun. Chişinău, 01'. Codru, str. Aba Gohberg, nr. 2,
ap. 88. IDNO: 101 1620003154. este asociaţia obştească neguvernamentală,
apolitică, nonprofit. Înregistrată de către Ministerul Justiţiei al Republicii
i'vloldova la data ele ?9 aprilie ?Oll. avizată prin Decizia nI'. 1/57 din 12 ianuarie
2012 (Monitorul Olicial (MO) nr. ]6-184054-4056) În calitate de organizaţie de
gestiune colectivă pentru următoarele categorii de drepturi - ele autol' şi conexe
şi pentru următoarele categorii de titulari - autori, interpreţi. producători.
organizaţii de difuziune. Gcstiunea dl'epturilor de către 1\.0 ,.i\NPCT se
realizează pentru titularii de drepturi membri ai acestei organizaţii.
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geograficliPiula relevantă: piala ,'elevantă a produsului şi piata
relevantă
Piaţa relevantă este piaţa În cadrul căreia se evaluează o anumită prohlemă

de eoneuren\ă şi care se determiMl prin raportarea pieţei relevante a produsului
la piaţa geografică relevantă.

:1,
I

Piaţa relevantă a produsului - piaţă a produselor considerate de
consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora,
datorită caracteristici lor fizice, funcţionale şi preţului.

Tinind cont că. ambele părţi implicate activează ca organizaţii de gestiune
colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum si acţiunea
reclamată de cMre /\.0 ..• As[)/\C' se referă la prestarea serviciilor de gestionare
a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe. piaţa relevantă a produsului În
sensul prezentei invcstigări va fi definită drept piaţa prestării serviciilor de
gestionare a drepturilor patrimoniale ale tillilarilor dreptmilor de autor şi conexe,

Piaţa geografic21 relevantă - zona geograticf\ In care Întl'eprinderile sînt
implicate În oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului. În care
condiţiile de concurenţă sînt suj~cient de omogene,

TinÎnd cont că scrisoarea "pretenţia-ultima avertizare" a fost adresată
tuturor agenţilor economici, organizaţiilor obşteşti şi necomerciale din
Republica Moldo\'a. pia\a geografică relevantă. În sensul prezentei investigaţii. o
constituie teritoriul Republicii Moldova.

Piaţa relevant:i este piaţa prestării serviciilor de gestionare a drepturilor
patrimoniale ale titularilor ele drepturi de autor şi conexe pe teritoriul Repuhlicii
Moldova.

3. Aete şi fapte constatate

Reieşind din probele prezentate de cătrc A.O .. ,AsDf\C", s-a constatat că
A.o. "ANPCI", În luna iulie 2013 a expediat scrisori "pretenţii-tip", pl'in carc LI

comunicat agenţilor economici proprietari/administratori de hoteluri elin
Republica Moldova precum că A.O. "ANPCI" ar li unica asociaţie obştească de
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe, avînd unicul
Aviz legal eliberat de către f\GEPI.

Totodată. în perioada sus menţionată A.O. "ANPCI" a expediat si
scrisoarea intitulată "pretenţie ultima avertizare". În adresa tuturor agenţilor
economici şi organizaţiilor obşteşti şi necomerciale din Republica jVloldova, prin
care a comunicat că, /-\.0. "AsDf\C" nu ar ti avizată În calitalc ele OI'ganizaţie de
gestiunc colectivă şi. În opinia A.O. "ANPCI". ar activa ilegal, ial" ca urmare
.,recomandă" utilizatorilor ce utilizează operele muzieale. care au incheiat si
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obţinut licenţe extinse pentru activitate de la A.O. ,J\NPCT', să ITlurileze /\.0.
"AsDAC" tOale facturi1c I~scale emise de aceasta pentru perioada licenţiată.

Reclamantul susţine că, acţiunile sus enumerate întreprinse de către A.O.
,,;\NP(I" Încalcă prevederile legislaţiei concurcnţiale, În speţă ar!, 15 lit. b) şi
art. 16 ale Legi i concurenţei.

Conform Deciziei }\CiEPI nI'. 1/57 din 12 ianuarie 2012, publ icată În MO
111'. 16-18 din 20 ianuarie 2012, a fost avizată /\,0. ,,ANPCI" În calitate de
organizaţie de gestiune colectivă pentru categoria drepturilor de autol' şi conexe
ale autorilor, interpreţilol', producătorilor, organizaţiilor de difuliune, cu dreptul
de a gestiona drepturile doar pentru titularii care sunt membri ai acestei
orga niza ţii.

Reieşind din prevederi le Deciziei respecti ve, s-a stabi 1it că, contractul de
licenţă Încheiat cu A.O. ,.ANPCT nu poate depăşi limitele drepturilor stabilitc În
Decizia nI'. 1/57, astfel Încît este valabil doar pentru titularii cme sunt membri ai
acestei organizalii.

Totodată, mentionăm că reieşind din scrisoarea nI'. 500 din 05 aprilie 2013.
emisfl de către AGEPI În adresa Oticiului Republican al Dreptului de Autor, s-a
constatilt că A.O. ,J\NPC],' a fost În drept de a elibera licenţe. În condiţiile art.
48 alin. (11)-(12) al Legii 111'. 139 din 02 iulie 2010 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, În perioada OI august 2012 - 11 deCl~mbrie 2012, I~ind
atunci unica organizaţie de gestiune colectivă avizată.

La data de 05 decembrie ~01~. au fost m'izatC' pe un termen de tl'Ci ani:
Asociaţia ,.Drepturi de A/ilor şi Conexe" şi ,'oficiul Repllb/icun al Drep/U/l1i de
Autor" (aRDA), conform Deciziei 111'. 2/2146 din 05 decembrie 2012 publicatiI
in ivlO 111'. 25~-253 din Il decembrie ~012. cu dreptul de a elibera beneficiarilor
licenţe pe teritoriul Republicii Moldova, cu delimitarea categoriilor de drepwri,
in dependenţă de modul de valoriîieare a obiectelor protejate de dreptul de autor
şi/sau conexe. in baza acestei Decizii A.O, ,./\sD/\C" a avut dreptul de a elibera
beneficiarilor licenţe inclusiv pentru dreplUlla interpretare publică.

Reieşind din Decizia respectivă, AO .. ,AsDAC' a avut dreptul de a elibera
benej~ciarilor licenţe pentru dreptul la repl'Oducere, dreptul la Împrumut şi
inchiriere, ]a interpretare publică şi dreptul de suită.

Ulterior, AGEPI a emis Decizia 111'. 3/1566 din 20 septembrie 2013,
publicată in Ma 11t'. 216-220 din 04 octombrie 2013, prin care a fost abrogată
Decizia nI'. 2/2146 din OS decembrie 2012, aceasta elin umlă fi ind valabilfl pină

la 04 octombrie 2013.
Reieşind din informaţia prezentată de către ,~\GEPI, prin scrisoarea nI'. 181 ~

din 29 octombrie 2013 (111'. de intrare 1179 din 31 octombrie 2013), s-a constatat
eR. În perioada 11 decembrie 2012- 03 octombrie 2013, îrweprindel-ile, care
au valorificat obiectele protejate de dreptul de autol' şi dl'eplUrile conexe pl'in
interpretare publică, inclusiv hotelurile. trebuiau să dispullă de licenţa elibemtă
de către A.O. ,.AsDAC', inclusiv pentru gestiunea extinsă, În condiţiile art. 48 (lI

4



Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, şi de lieen(a A.O. "ANPCI",
pentru gestiunea dl'epturilor membrilor săi.

Ca urmare, luînd În consideraţie informaţia prezentată de către AGEPI
conchidem că, AO. "ANPCI" nu putea pretinde În perioada lunii iulie 201] la
dreptul de a fi unica orrranizaţic avizată de către AGEPI, iar utilizatorii
drepturilor de autor şi conexe urmau să Încheie contracte de licenţă cu tiecare
organizaţie de gestiune colectivă. care activa legal În perioada respectivă şi să
achite remuneraţia cuvenită În dependenţă de repertoriu valorificat.

Astfel, stabilim că, prin intermediul sCl'isorilor expediate de A.O.
"ANPCI", aceasta a răspîndit afirmaţii false utilizatorilor de drepturi de autor
şi/sau conexe din Republica Moldova despre activitatea organizaţiilor de
gestiune coleetivi"l printre care. A.O. "AsDAC', disereclitÎnd şi dăunÎncl
activităţii acesteia. Ca confirmare a faptului dat serveşte scrisoarea n1'. de intrare
473 din 29 iulie 2013 md 53) parvenită În adresa A.O. "AsD/\C' din partea
Întreprinderii Îl'vl "SALERAS STAR" SRL, prin care cel din urmă solicită
repetat anularea facturilor din 25 aprilie 2013 emise de către 1\.0 ... AsDAC'.
datorita faptului că a recepţionat scrisoarea nI'. 29/07-13 din 22 iulie 2013
(Pretenţie ultima avertizare).

Reclamantul a invocat În plîngere că. prin intermediul conţinutului ultimei
scrisori (pretenţie ultima avertizare fld 14-16) expeeliată În adresa tulliror
agenţilor economici şi organizaţiilor obşteşti şi necomerciale din Republica
IV.loldova, A.O .. ,ANPCI", a realizat şi actul neloial prevăzut la art. 16 al Legii
concurenţei. care prevede ca. este inierzisâ insligorea. din in/ereI' SOli in
in/eresul persoanelor ler{e, la rezilierea nein/emeialâ II conli'aciullii cu
concllrentlll IInei alle În/reprinderi. Ia neîndeplinirea SOli la Îndeplinirea
necorespun::â/oare a obliga{iilor c()n/ruciliale/a{â de concllrentlll respeeriv prin
acordarea sau oferirea. 1771jloci/SOli nemijlocil. de recompense l71aieriole.
compensa!ii SOlide alie avantaje Înireprinderii parie (/ conlrocrului.

Urmare a examinării conţinutului scrisorii respective, s-a stabilit că, A.O.
,,ANPCI" recomandă utilizatorilor, care utilizează operele muzicale şi au
Încheiat şi obţinut licente extinse pentru activitate de la aceasta (ANPCI). să
returneze tome facturile fiscale emise de A.O. ,.AsDAC' pentru perioada
licen\iată. precum şi să se abţină de la efectuarea oricăror plari, care pot avea
efect imprevizibil. fftră acordarea sau oferirea recompenselor materiale.
compensatiilor sau altor avantaje utilizatorilor lRăni ai contra_clull!lLÎn vederea
determinării lor la incheierea contractelor de licenţă cu A.O. ,.ANPCI".

AsttCL reieşinel din circumstanta respectidi. stabilim lipsa elemenlului
constillitiv al actului de concurenţă neloiahi prevazut de an 16 al Lerrii
concurenţei.

În conformitate cu prevederile ar!. 59 al Legii concurenţei, Raportul de
investigaţie asupra cazului dat. a fost transmis părţilor in vederea prezentării
obiecţiilor şi propunerilor pe marginea acestuia.



AO. "AsDAC'. În scrisoarea nr. 1-05/149 din 24 iunie 20 14 (Il!". de intrare
1079 din 25 iunie 2014). a invocat dezacordul În ceea ce priveşte lipsa stabilirii
amenzii pentru Încălcarea normelor materiale ale legislaţiei concurenţiale de
către A.o. ,.ANPC]", precum şi stabilirea lipsei elementelor constitutive ale
acţiunii de concurenţă neloială prevăzută la art. 16 al Legii concurenţei.

A.O. "ANPCI", În scrisorile nI'. 34/07-14 din 15 iulie 2014 (JldI37-143) şi
nI'. 43/07-14 din 22 iulie 2014 (fiei 152/153), a invocat faptul că are statut de
asociaţie obştească necomercială şi nonguvernamental[\ cu drept de persoană
juridică, care nu practică activitate de Întreprinzător. respectiv nu prezintă
semnele constitutive ale Întrepriderii in sensul noţiunii de Întreprindel"C stipulată
În Legea nr. 845 din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şiilltreprindcri
şi datorită faptului dat nu poate fi subiect al Legii concurenţei m. 183 din I 1
iulie 2012, solicitînd totodată. să fie Încetat{l investigaţia pe marginea cazului

dat.
Poziţia Consiliului Concurenţei referitor la observaţia A.O. "ANPCI" este

urmăLOarea.
Conform prevederilor arI. 4 al Legii concurenţei. ,.in sensul prezentei legi.

noţiunile principale utilizare sunt noţiuni outol1ome ale domeniului concurenrei
şi semnifică următoarele: ...". in acest sens, articolul rcspeetiv defineşte
noţiunea de Întreprindere ca orice entitate. inclusiv asociaţie de Întrepl'inderi,
angajată În activitate economică, indiferent dc statutul juridic şi de modul de
finanţare al acesteia.

La rindul său, articolul sus citat stabileşte că. activitate economidi este
orice activitate care constă in oferirea de Droduse pe o anumită pia(il şi la rîndui
său prevede că un produs constituie - bunuri. lucrări, .servicii, inclusiv servicii
financiare, destinate vînzării, schimbului sau altor }110dalitil\i de includere În

circuitul civil.
În urma examinării Statutului ;\.0. "ANPCT, Înregistrat de Ministerul

Justiţiei cu nr. 49Î8 din 29 aprilie 2011, s-a stabilit că, conform prevederilor
punctului 3 al Statutului. A.O .. .ANPcr' presLc:a/ă sel'vicii şi. ca ul'mare. n;~ţine
din remuneraţia de autor sume pentru acoperirea cheltuielilor suportate la
acumularea, distribuirea şi plata acestei remuneraţii .

.Aşadar, În temeiul acestei circumstanţe. AO ,.ANPCr' este subiect al Legii

concurenţei.
Potrivit Încheierii Judeci\lOl"iei secI. RÎşcani. mun. Chişin{lll. din 21

iebruarie 2013 menţinută prin Decizia Curţii de ţ\pel Chişinilu din 29
septembrie 2014, Decizia AOEPI nI'. 1/57 din 12 ianuarie 2012 privind avizarea
A.O. ,.ANPCI" a fost suspendată.

'''' ..•, ~ ..•...
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4. Calificarea legală a acţiunilor constatate:

Urmare a investigflrii cazului dal,in baza informaţiilor acumulate, s-a

constatat că, A.O. "ANPCI" a realizat acţiuni de concurenţă neloială,

manifestate prin emiterea În perioada lunii iulie 2013 a pretenţiilor-tip in
adresa mai multor agenţi eeonomici din Republica iVloldova şi a "pretenţiei
ultima avertizare" În adresa tuturor agenţilor economici din Republica

Moldova, prin intermediul cărora s-au răspîndit afirmaţii false despre activitatea

A.O ... AsDAC". Prin realizarea acestor aCţiuni 1\.0. ,j\NPCI" a Încălcat

prevederile ar!. 15 lit. b) al Lcgii concurenţei, carc prevede că, este interzisa
discreditarea concuren(ilor. adicâ de/âirnoreo SOli punerea in pericul o
repura(iei SOli credihi/irâ{ii oceslol'O prin: râspindireo de călre u il1rrepril1dere a
unor ajÎrma(ii jÎl/se despre acrivitalea unui concurent sau despre jJmdusele
acestuia. C{firma(ii cc dâullcnză activitâ(ii concurenru/ui.

TinÎnd cont de circumstantele de fapt şi de drept expuse, Plenul Consiliului

Concurenţei, În conformitate eu prevederile an. 41 alin. (1), at1. 65 alin (1) lit. b)
ale Legii concurenţei nr. 183 din II iulie 2012.

DECIDE:

A constata încălcarea prevederilor an. 15 lit. b) al Legii concurenţei nr. 183
din I 1.07.2012. de către /\sociaţia Obştească ,Asocio( io Naf iono/â pcmru
PrOleC{ia Creatiei Intelectualc".

2. Prezenta Decizie intră În vigoare la data adoptări i ŞI va fi adusă la

cunoştinţă părţilor.

Preşedintele
Consiliului Coneurenţei Viorica CARARE
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