
  

DECIZIE 
cu privire la activitatea Asociației Obștești Asociația Națională „COPYRIGHT” 

 
nr. 31/2346 din 29.11.2019  

 
Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor 

şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul Ordinului 
Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările ulterioare,  

acționând în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48 şi art. 51 din Legea nr. 
139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 
cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  

având în vedere neconformitățile identificate şi recomandările Comisiei de control a 
activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din 
cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, expuse în Actul de control nr. 20 din 
27.06.2019 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești Asociația Națională 
„COPYRIGHT” (AN „COPYRIGHT”) pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, 

în vederea creării unui sistem de gestiune colectivă bazat pe transparență în activitatea 
organizațiilor de gestiune colectivă și garantarea unui tratament egal titularilor de drepturi potrivit 
art. 48 alin. (2) și alin. (6) lit. e) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, 

 
DECIDE: 

 
1. Se solicită AN „COPYRIGHT”, în termen de până la data de 31.12.2019, prezentarea 

informaţiilor şi acţiunilor întreprinse cu referire la implementarea recomandărilor Comisiei de 
control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau 
conexe din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, expuse în Actul de control nr. 
20 din 27.06.2019 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești Asociația 
Națională „COPYRIGHT” (AN ”COPYRIGHT”) pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018. 

2. Informaţiile solicitate conform punctului 1 din prezenta decizie vor fi însoţite de acte 
confirmative. 

3.  Prezenta decizie va fi expediată în adresa Asociației Obștești Asociația Națională 
„COPYRIGHT” în modul stabilit. 

 
Președintele Comisiei                                                                    Andrei POPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chișinău, 
29 noiembrie 2019, 
nr. 31/2346 


