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Proprietatea Intelectual

Potrivit Na iunilor Unite, infrac iunea s vâr it  în domeniul propriet ii intelectu-

ale (PI) este o activitate criminal  transna ional , gestionat  de acelea i organi-

za ii criminale implicate în alte infrac iuni grave, inclusiv trafi cul de stupefi ante, 

trafi cul de arme, trafi cul de persoane, corup ia i sp larea banilor.1 Dar ce înseam-

n  de fapt PI?

PI include crea ii ale min ii, cum ar fi  inven ii, opere lite-

rare, lucr ri artistice, simboluri, nume, imagini i desene 

sau modele industriale folosite în comer .2

Drepturile de proprietate intelectual  (DPI) recompen-

seaz  creativitatea i încurajeaz  inova ia, inclusiv des-

coperirea a noi medicamente. Dac  drepturile de propri-

etate intelectual  nu sunt protejate, creatorii vor fi  lipsi i 

de motiva ie, iar societatea nu va avansa. 

Exist  multe tipuri de PI, dar se vor întâlni cel mai frecvent m rci, desene/modele 

industriale i drepturi de autor: 

� M rcile sunt semne, inclusiv cuvinte i sigle, care identifi c  m rcile i per-

mit consumatorilor s  disting  bunurile i serviciile de pe pia . Exemple de 

m rci comerciale sunt cuvintele „Coca Cola” i „Nike”;  

� Desenele i modelele industriale protejeaz  aspectul unui produs sau al 

unui logo. Acestea includ formele autovehiculelor sau aspectul unui articol 

de mod ;

� Dreptul de autor protejeaz  operele de crea ie precum romanele, piesele de 

teatru, fi lmele, muzica, software-urile i picturile.

M rcile, desenele/modelele industriale i drepturile de autor pot fi  aplicate împreu-

n  pentru a se asigura protec ia, de exemplu: 

� O marc  protejeaz  numele i simbolul unui autovehicul;  

1 Contrafacerea. Un proces răspândit la nivel global. O ameninţare la nivel global (Counterfeiting. A global Spread. 
A Global Threat). UNICRI, 2011, Pagina 108.

2 Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale – Ce este Proprietatea Intelectuală? www.wipo.int

CAPITOLUL
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� Un desen/model industrial înregistrat protejeaz  forma i aspectul vizual al 

autovehiculului;

� Dreptul de autor protejeaz  manualul pentru proprietarul autovehiculului 

sau chiar imagini ale acestuia.  

Infrac iunile din domeniul Propriet ii Intelectuale – 

Actele de Contrafacere i Piraterie

Înc lcarea unui DPI poate reprezenta o infrac iune periculoas . 

Proliferarea înc lc rilor drepturilor de proprietate intelectual  reprezint  o amenin-

are tot mai mare pentru dezvoltarea durabil  a economiei la nivel mondial. Conse-

cin ele unor astfel de înc lc ri includ:

(1) privarea întreprinderii i angaja ilor acesteia de venituri; 

(2) descurajarea inova iei i creativit ii; 

(3) amenin area s n t ii i siguran ei consumatorilor; 

(4) asigurarea unei surse facile de venit pentru crima organizat ; 

(5) pierderea veniturilor ob inute din fi scalitate.

Contrafacerea i pirateria sunt infrac iuni din domeniul 

PI care includ utilizarea neautorizat  a m rcilor, a desig-

nului, a indica iilor geografi ce i, respectiv, a drepturilor 

de autor. 

Crima organizat  combin  adesea actele de contrafacere 

i piraterie cu contrabanda. Traseele comerciale dezvol-

tate pentru contrabanda cu droguri i arme au oferit infrastructura existent  pentru 

comer ul cu produse contraf cute i piratate. Într-adev r, rentabilitatea produselor 

contraf cute/piratate este mai mare decât cea a drogurilor i a armelor, dac  lu m 

în calcul profi tul/marjele.

 

Impactul înc lc rii DPI asupra Societ ii 

Perspectiva Economică

Un studiu realizat de Ofi ciul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectual  

(OUEPI) i Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic  (OCDE) din 

2016 a prezentat o estimare conform c reia comer ul interna ional cu produse 

contraf cute i piratate a atins o valoare de pân  la 461 miliarde de USD pe an. 
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Cu toate acestea, aceast  estimare nu include produsele realizate i consumate 

pe pia a intern  sau bunurile nedigitale cu con inut digital. În cazul în care s-ar 

include i tipuri de produse, studiul OUEPI i al OCDE men ioneaz  c  estimarea 

referitoare la comer ul interna ional cu produse contraf cute i piratate s-ar mo-

difi ca, iar valoarea ar cre te cu mai multe sute de miliarde peste cei 461 miliarde 

de USD estima i anterior.3

Studiul realizat de OUEPI i al OCDE subliniaz  m su-

ra în care fi nan area acordat  Guvernelor i activit ilor 

comerciale legitime înregistreaz  pierderi din cauza co-

mer ului cu produse contraf cute i piratate. Finan rile 

ar putea fi  utilizate pentru a cre te nivelul de dezvoltare 

al societ ii (de exemplu, a construi coli, spitale etc.) i a 

crea locuri de munc .

Sănătate și Siguranţă

Studiul elaborat de OUEPI i OCDE a eviden iat, de asemenea, c  activit ile de 

contrafacere nu se limiteaz  la obiecte de lux, cum ar fi  ceasurile i crea iile desig-

nerilor, ci s-a extins i asupra produselor farmaceutice, alimentelor, b uturilor, echi-

pamentelor medicale, articolelor de îngrijire personal , juc riilor i echipamentelor 

de siguran .

Interpolul men ioneaz : „Contrafacerea m rcilor i piratarea drepturilor de autor re-

prezint  infrac iuni grave în domeniul propriet i intelectuale, care fraudeaz  con-

sumatorii, amenin  s n tatea i siguran a acestora, produc costuri de miliarde de 

dolari pentru societate, traduse în venituri guvernamentale, investi ii str ine sau 

profi turi pierdute i reprezint  o înc lcare a drepturilor proprietarilor de m rci i 

drepturilor de autor. Produsele de imita ie reprezint  o amenin are semnifi cativ  

la adresa siguran ei consumatorilor din întreaga lume. Clien ii încrez tori î i pun 

s n tatea i chiar via a în pericol de fi ecare dat  când folosesc produse, b uturi 

alcoolice sau produse alimentare contraf cute sau c l toresc în automobile i avi-

oane între inute cu piese contraf cute sub standardele omologate.”4 

În acela i timp, Organiza ia Mondial  a S n t ii (OMS) 

afi rm  c  medicamentele i alte produse de s n tate 

„contraf cute” pot avea efecte nocive asupra s n t -

ii pacien ilor, inclusiv moartea în cele mai grave dintre 

scenarii”.5

3 Comerţul cu Bunuri Contrafăcute și Piratate – Cartografi erea Efectului Economic (Trade in Counterfeit and Pira-
ted Goods – Mapping the Economic Effect), OUEPI și OCDE, 2016.

4 Colegiul Internaţional al Ofi ţerilor de Investigaţii ale Infracţiunilor din domeniul Proprietăţii Intelectuale, Interpol, 
2016.

5 Echipa pentru combaterea contrafacerii produselor medicale la nivel internaţional, 2015.
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Crima Organizată

Biroul ONU pentru Droguri i Criminalitate (UNODC) a estimat c  pia a mondial  a 

drogurilor ilicite va dep i 320 miliarde USD.6 Aceast  valoare este mai mic  decât 

cea estimat  de c tre OUEPI i OCDE pentru comer ul interna ional contraf cut i 

piratat, aceasta atingând aproximativ 461 miliarde USD, devenind astfel evident  

atrac ia exercitat  de contrafacere i piraterie asupra fenomenului infrac ional or-

ganizat, mai ales atunci când se analizeaz  din perspectiv  comparativ  resursele 

alocate de c tre Guvernele i organele de aplicare a prevederilor legale pentru com-

baterea comer ului ilegal cu droguri, pe de o parte, i resursele alocate comer ului 

cu produse contraf cute i piratate, pe de alt  parte.

Potrivit Interpol, „Crima organizat  de la nivel transna ional gene-

reaz  sute de miliarde de dolari anual din produc ia i distribu-

ia de produse false, în parte datorat  nivelului relativ sc zut al 

riscului i nivelului relativ ridicat al profi tului. Exist  o nevoie tot 

mai mare de facilitare i coordonare a eforturilor interna ionale ale 

poli iei de a combate acest tip de infrac iune, care se s vâr e te 

dincolo de frontierele interna ionale i are consecin e foarte grave 

pentru consumatori”.

6 Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate, Raport Anual, 2015.
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Strategia Na ional  în domeniul Propriet ii Intelectuale

Republica Moldova a adoptat o Strategie na ional  în domeniul propriet ii inte-

lectuale care acoper  perioada cuprins  între anii 2012 i 2020 (Hot rârea Guver-

nului nr.880 din 22.11.12). Obiectivul principal 4.3 al Strategiei Na ionale se refer  la 

cre terea capacit ii institu iilor guvernamentale, inclusiv a Procuraturii Generale i 

Ministerului Afacerilor Interne, de a aplica DPI.

Institu iile Guvernamentale

În Republica Moldova, combaterea contrafacerii i pirateriei necesit  în mod efi ci-

ent un efort coordonat din partea mai multor institu ii, inclusiv:

� Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual  (AGEPI);

� Serviciul Vamal;

� Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i Supravegherea Pie ei;

� Inspectoratul General al Poli iei;

� Procuratura General .

Datele de contact pentru fi ecare dintre aceste institu ii pot fi  reg site în anexa I.

Cooperarea

Republica Moldova a înfi in at un organism dedicat, prezidat de viceprim-ministru, 

pentru a facilita cooperarea între institu iile responsabile de DPI, inclusiv pentru a 

combate contrafacerea i pirateria, denumit  Comisia Na ional  pentru PI. Secre-

tariatul Comisiei Na ionale pentru PI se afl  în cadrul AGEPI (datele de 

contact se reg sesc în Anexa I).

Exist , de asemenea, un Observator împotriva contrafacerii i pirateriei, 

care include reprezentan i ai AGEPI, ai Serviciului Vamal, ai Inspectora-

tului General al Poli iei i Procuraturii Generale. Din nou, Secretariatul 

Observatorului se afl  în cadrul AGEPI (datele de contact se reg sesc în 

Anexa I).

CAPITOLUL

2 SISTEMUL PROPRIET II 
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Este, de asemenea, relevant faptul c  urm toarele organiza ii interna ionale au uni-

t i IP dedicate, care ar putea contribui la consolidarea capacit ilor i investiga iile 

realizate la nivel transfrontalier:

� Europol;

� Interpol;

� Comisia European ;

� Observatorul European al Înc lc rilor Drepturilor de Proprietate Intelectual .

Datele de contact pentru fi ecare dintre aceste institu ii pot fi  reg site de asemenea 

în anexa I.
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DREPTUL DE AUTOR

Protecţie:

� Benefi ciaz  de protec ie toate operele exprimate într-o anumit  form  

obiectiv  din domeniul literar, artistic şi ştiin ifi c, indiferent de faptul dac  

acestea au fost sau nu aduse la cunoştin a publicului.

� Autorul benefi ciaz  de protec ia dreptului de autor asupra operei sale prin 

însuşi faptul de creare a ei. Pentru apari ia şi exercitarea dreptului de autor 

nu este necesar  înregistrarea operei, nici alt act de notifi care sau alte for-

malit i. 

� Dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra obiectului ma-

terial în care şi-a g sit expresie opera respectiv . Procurarea unui asemenea 

obiect nu confer  proprietarului acestuia nici unul din drepturile acordate 

autorului. 

� Protec ia dreptului de autor se extinde asupra formei de exprimare, dar nu 

se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor ştiin ifi ce, procedeelor, me-

todelor de func ionare sau asupra conceptelor matematice ca atare şi nici 

asupra inven iilor cuprinse într-o oper , oricare ar fi  modul de preluare, ex-

plicare sau de exprimare.

� Protec ia dreptului de autor nu se extinde asupra: actelor normative, simbo-

lurilor de stat şi a semnelor ofi ciale ale statului, expresiilor folclorice, nout -

ilor zilei şi a diverselor fapte ce reprezint  o simpl  informa ie.

Conţinut:

Dreptul de autor se constituie din drepturi patrimoniale şi drepturi morale (perso-

nale nepatrimoniale). 

� Drepturile patrimoniale pot apar ine autorului ori altei persoane fi zice sau 

juridice care de ine, în mod legal, drepturile respective (titularul de drepturi). 

Aceste drepturi sunt defi nite prin lege.

� Autorul unei opere benefi ciaz  de urm toarele drepturi morale: dreptul la 

paternitate, dreptul la nume, dreptul la respectarea integrit ii operei, drep-

tul la divulgarea operei, dreptul la retractarea operei. Drepturile morale nu 

CAPITOLUL
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pot face obiectul vreunei renun ri sau cesiuni şi sunt imprescriptibile, chiar 

şi în cazul în care autorul cedeaz  drepturile sale patrimoniale.

� Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv s  efectueze, 

s  permit  sau s  interzic  valorifi carea operei, inclusiv prin reproducere, 

distribuire, închiriere, import, demonstrare public , interpretare public , co-

municare public  prin eter sau prin cablu, retransmitere, punere la dispozi ie 

în regim interactiv, traducere sau adaptare. Acestea sunt drepturi patrimo-

niale exclusive care, în condi iile legii, pot fi  limitate sau comporta excep ii. 

Excep iile i limit rile acestor drepturi patrimoniale exclusive sunt cel mai 

des folosite ca ap r ri de c tre persoanele cercetate.

Excepţii și limitări:

� Reproducerea unei opere publicate legal se permite f r  consim mântul 

autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remunera-

ii compensatorii atunci când reproducerea este f cut  de o persoan  fi zic  

exclusiv pentru uz personal şi dac  nu urm reşte ob inerea vreunui avantaj 

comercial direct sau indirect. Prezenta regul  nu se aplic  în caz de reprodu-

cere a unei baze de date electronice sau a unui program pentru calculator.

� Dreptul de distribuire se epuizeaz  odat  cu prima vânzare sau cu alt  pri-

m  transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplare-

lor operei pe teritoriul Republicii Moldova.

Durata: 

� Drepturile patrimoniale exclusive de autor se protejeaz  pe tot timpul vie ii 

autorului şi timp de 70 de ani dup  deces, 

� iar în cazul interpre ilor, produc torilor de fonograme sau videograme, or-

ganiza iilor de difuziune, drepturilor patrimoniale ale acestora se protejeaz  

timp de 50 sau 70 de ani, dup  caz.

M RCILE

Titular al m rcii este persoana fi zic  sau juridic  ori grupul de persoane fi zice şi/

sau juridice în numele c reia/c ruia marca este protejat . Drepturile dobândite prin 

înregistrarea m rcii în Registrul na ional al m rcilor se confi rm  prin titlul de protec-

ie – certifi catul de înregistrare a m rcii. 

Dreptul exclusiv asupra mărcii: 

Înregistrarea m rcii confer  titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul 

m rcii poate cere s  fi e interzise urm toarele ac iuni ale ter ilor: 
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� aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în 

calitate de ambalaj, în cazul m rcilor tridimensionale; 

� oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor 

în aceste scopuri sau, dup  caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest 

semn; 

� importul sau exportul produselor sub acest semn; utilizarea semnului pe 

documentele de afaceri şi în publicitate; 

� multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului, utilizarea semnului 

în re eaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

Dreptul exclusiv asupra m rcii produce efecte pentru ter i începând cu data publi-

c rii sau cu cea înscrierii în Registrul interna ional al datelor referitoare la înregistra-

rea m rcii. Totodat , poate fi  cerut  o desp gubire rezonabil , în limita prejudiciului 

cauzat pentru acele fapte s vârşite dup  publicarea cererii de înregistrare a m rcii, 

care vor fi  interzise dup  publicarea înregistr rii m rcii. Instan a judec toreasc  

sesizat  s  se ocupe de cazul respectiv nu poate s  decid  în fond atâta timp, cât 

datele referitoare la înregistrarea m rcii nu au fost publicate.

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor m rcii care nu pot fi  înregis-

trate independent în calitate de m rci, cum ar fi  termenii descriptivi, inclusiv cei 

cu caracter elogios, precum şi asupra elementelor grafi ce, prezentate prin linii 

întrerupte sau punctate, cu ajutorul c rora solicitantul indic  p r ile produsului 

sau ambalajului care nu sunt revendicate ca p r i ale m rcii, cu condi ia folosirii 

loiale a elementelor men ionate şi a respect rii intereselor legitime ale titularului 

m rcii şi ale ter ilor.

Limitări și epuizarea dreptului:

� Dreptul exclusiv asupra m rcii nu-i permite titularului s  interzic  unui ter  

s  utilizeze în activitatea sa industrial  sau comercial , în concordan  cu 

practicile oneste: propriul s u nume sau adresa sa; indica iile referitoare 

la: specia, calitatea, cantitatea, destina ia, valoarea, originea geografi c , 

timpul fabric rii produsului sau prest rii serviciului, la alte caracteristici 

ale acestora; marca, în cazul când este necesar de a indica destina ia unui 

produs şi/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de pies  de-

taşabil .

� Titularul unei m rci înregistrate nu poate cere interzicerea utiliz rii de c -

tre alte persoane ale acestei m rci pe produse şi/sau servicii care au fost 

plasate pe pia a Republicii Moldova de el însuşi ori cu consim mântul s u. 

Prezenta regul  nu se aplic  în cazul când titularul are motive temeinice s  

se opun  comercializ rii produselor sau prest rii serviciilor, în special când 

starea acestora este modifi cat  sau alterat  dup  plasarea lor pe pia .
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Durata: 

� Marca se înregistreaz  pentru o perioad  de 10 ani, începând cu data de 

depozit. 

� Înregistrarea m rcii poate fi  reînnoit  pentru perioade consecutive de 10 ani 

ori de câte ori este necesar.

Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 

(Art. 1851 Codul Penal)

(1) Înc lcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dac  este în propor ii mari, 

s vârşit  prin: 

a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desf -

şur rii activit ii de întreprinz tor tangen iale activit ii intelectuale în do-

meniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul 

literaturii, artei şi ştiin ei, în scopul comercializ rii sau oferirii spre comerci-

alizare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor 

de opere sau de fonograme în scopurile men ionate, sau orice alt  form  

de valorifi care a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în 

scopul ob inerii profi tului, f r  acordul titularului de drepturi;

b) închirierea, schimbul sau alt  form  de punere la dispozi ia ter ilor cu titlu 

gratuit sau oneros, precum şi depozitarea în scopurile men ionate sau alt  

valorifi care a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub 

orice form , f r  marcaj de control şi f r  a de ine, în momentul controlului, 

contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi; 

c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau 

depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora des-

tinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organiza iilor de difuziune 

ce comunic  condi ionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv 

prin Internet; 

d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informa ii false 

despre apartenen a şi limitele exercit rii dreptului de autor şi a drepturilor 

conexe, precum şi a unei alte informa ii care-l poate induce în eroare pe be-

nefi ciar;

e) aplicarea necorespunz toare a marcajelor de control, altele decât cele pen-

tru suporturile materiale specifi cate în anexele la cererea de eliberare a mar-

cajelor de control, pe exemplarele de oper  ori de fonograme valorifi cate 

f r  consim mântul titularului de drepturi;

f) modifi carea, înl turarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a 

simbolurilor şi semnelor de protec ie a dreptului de autor şi a drepturilor co-

nexe, indicate de titularul drepturilor respective; înl turarea de pe exempla-
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rele de opere sau de fonograme a informa iei privind administrarea dreptu-

lui de autor şi a drepturilor conexe; înl turarea de pe exemplarele de opere 

sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protec ie a dreptului de autor şi 

a drepturilor conexe;

g) însuşirea paternit ii ori constrângerea la copaternitate se pedepseşte cu 

amend  în m rime de la 1150 la 1350 de unit i conven ionale sau cu munc  

neremunerat  în folosul comunit ii de la 180 la 240 de ore, iar persoana 

juridic  

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi conven-

ţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen 

de la 1 la 5 ani.

(2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea şi depozita-

rea ilegal  a marcajelor de control, falsifi carea acestora, care au cauzat daune 

în propor ii mari, se pedepsesc cu amend  în m rime de la 3000 la 5000 de 

unit i conven ionale sau cu munc  neremunerat  în folosul comunit ii de la 

180 la 240 de ore, iar persoana juridic  se pedepseşte cu amend  în m rime de 

la 3000 la 7000 de unit i conven ionale cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumit  activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Ac iunile prev zute la alin. (1) şi (2), s vârşite:

a) de dou  sau mai multe persoane; 

b) de un grup criminal organizat sau de o organiza ie criminal ; 

c) prin constrângere fi zic  sau psihic ; 

d) în propor ii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi con-

venţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei 

juridice, în mărime de la 9000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau 

cu lichidarea persoanei juridice.

Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială 

(Art. 1852 Codul Penal)

(1) R spândirea informa iilor privind inven ia, modelul de utilitate, desenul sau 

modelul industrial, soiul de plant , topografi a circuitului integrat f r  consim-

mântul autorului (creatorului) sau al succesorului s u în drepturi, pân  la pu-

blicarea ofi cial  a datelor din cererea de înregistrare, de c tre o persoan  c reia 

aceste informa ii i-au fost încredin ate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, 

precum şi însuşirea frauduloas  de c tre un ter  a calit ii de autor al inven iei, 

al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al soiului de 
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plant , al topografi ei circuitului integrat sau constrângerea la coautorat, care au 

cauzat daune în propor ii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(2) Utilizarea f r  consim mântul titularului a m rcii protejate sau a unui semn 

care, din cauza identit ii ori similitudinii cu marca înregistrat  şi a identit ii 

ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marc , ge-

nereaz  riscul de confuzie în percep ia consumatorului, aplicarea semnului 

pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj 

în cazul m rcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre 

comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, dup  

caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul 

produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, 

stocarea sau comercializarea semnului în scopurile men ionate, precum şi în-

demnarea ter ilor la efectuarea acestor ac iuni, care au cauzat daune în pro-

por ii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, apli-

cată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(21) Utilizarea comercial  direct  sau indirect  a unei denumiri de origine/indica ii 

geografi ce înregistrate pentru produsele neacoperite de înregistrare în m sura 

în care aceste produse sunt comparabile cu cele înregistrate sub aceast  denu-

mire sau în m sura în care aceast  utilizare permite de a profi ta de reputa ia de-

numirii protejate, precum şi uzurparea, imitarea sau evocarea asocia iilor legate 

de o denumire de origine/indica ie geografi c  înregistrat , chiar dac  originea 

adev rat  a produsului este indicat  sau dac  denumirea protejat  este folo-

sit  în traducere ori este înso it  de o expresie, cum ar fi  „de genul”, „de tipul”, 

„de stilul”, „imita ie” ori de alte expresii similare, indicarea fals  sau înşel toare 

cu privire la provenien a, originea, natura sau calit ile esen iale ale produsului, 

care fi gureaz  pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum şi 

utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient de natur  s  creeze o impresie 

eronat  în privin a originii produsului, desf şurarea unor practici susceptibile 

s -l induc  în eroare pe consumator în ceea ce priveşte originea adev rat  a 

produsului, precum şi îndemnarea ter ilor la efectuarea acestor ac iuni, care au 

cauzat daune în propor ii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, apli-

cată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
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(22) Orice practic  susceptibil  s -l induc  în eroare pe consumator referitor la o 

denumire a specialit ii tradi ionale garantate, orice imitare a unei denumiri în-

registrate şi rezervate conform legisla iei cu privire la protec ia indica iilor geo-

grafi ce, denumirilor de origine şi specialit ilor tradi ionale garantate, orice fo-

losire în comer  a denumirilor de produse care ar putea fi  confundate cu denu-

mirile specialit ilor tradi ionale garantate înregistrate cu rezervarea denumirii 

conform legisla iei cu privire la protec ia indica iilor geografi ce, denumirilor de 

origine şi specialit ilor tradi ionale garantate, orice uzurpare abuziv  sau înşe-

l toare a men iunii „Specialitate tradi ional  garantat ” şi a simbolului na ional 

asociat acesteia, precum şi îndemnarea ter ilor la efectuarea acestor ac iuni, 

care au cauzat daune în propor ii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, apli-

cată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(23) Utilizarea ilegal  în sensul alin. (21) a unei denumiri de origine/indica ii geo-

grafi ce neînregistrate, protejate în baza acordurilor bilaterale la care Republica 

Moldova este parte, precum şi îndemnarea ter ilor la efectuarea acestor ac iuni, 

s vârşite în propor ii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 13500 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, 

aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu pri-

varea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt 

mod de punere în circula ie economic  sau stocarea în aceste scopuri a produ-

sului, folosirea de procedee, ceea ce constituie inven ii sau modele de utilitate 

ori include obiectul inven iei sau al modelului de utilitate protejate, pentru care, 

în conformitate cu legisla ia, este necesar  autorizare din partea titularului, 

efectuate f r  aceast  autorizare, precum şi îndemnarea ter ilor la efectuarea 

acestor ac iuni, care au cauzat daune în propor ii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, apli-

cată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt mod de pune-

re în circula ie economic  sau stocarea în aceste scopuri a produsului ob inut 

prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejate, dac  acest produs, 

integral sau într-o m sur  substan ial , este o copie a desenului sau a modelu-

lui industrial protejate, pentru care, în conformitate cu legisla ia, este necesar  

autorizare din partea titularului, efectuate f r  aceast  autorizare, precum şi 
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îndemnarea ter ilor la efectuarea acestor ac iuni, care au cauzat daune în pro-

por ii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, apli-

cată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(5) Producerea, reproducerea, condi ionarea în scop de înmul ire, oferirea spre vân-

zare, vânzarea sau alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea 

în aceste scopuri a materialului soiului de plant  pentru care, în conformitate cu 

legisla ia, este necesar  autorizare din partea titularului, efectuate f r  aceast  

autorizare, precum şi îndemnarea ter ilor la efectuarea acestor ac iuni, care au 

cauzat daune în propor ii mari, 

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, apli-

cată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(6) Reproducerea topografi ei circuitului integrat sau a unei p r i a acesteia, impor-

tul, exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea sau distribuirea în orice alt mod 

în scopuri comerciale a topografi ei circuitului integrat pentru care, în conformi-

tate cu legisla ia, este necesar  autorizare din partea titularului, efectuate f r  

aceast  autorizare, precum şi îndemnarea ter ilor la efectuarea acestor ac iuni, 

care au cauzat daune în propor ii mari, 

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu mun-

că neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, apli-

cată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(7) Ac iunile de la alin. (1), (2), (21), (22), (23), (3), (4), (5) şi (6) s vârşite:

a) de dou  sau mai multe persoane;

b) de un grup criminal organizat sau de o organiza ie criminal ;

c) prin constrângere fi zic  sau psihic ;

d) în propor ii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 

8000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.
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Falsifi carea şi contrafacerea produselor (Art. 2462 Codul Penal)

(1) Falsifi carea produselor, adic  fabricarea lor în scop de comercializare f r  do-

cumente de înso ire, provenien , calitate şi conformitate, precum şi îndemna-

rea ter ilor la efectuarea acestei ac iuni, s vârşite în propor ii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 

4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(2) Contrafacerea produselor, adic  ac iunile specifi cate la alin. (1) cu referire la 

produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectual  pro-

tejat, precum şi îndemnarea ter ilor la efectuarea acestei ac iuni, s vârşite în 

propor ii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 

4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani. 

Spălarea banilor (Art. 243 Codul Penal) 

(1) Sp larea banilor s vârşit  prin:

a) convertirea sau transferul bunurilor de c tre o persoan  care ştie ori trebuia 

s  ştie c  acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a t inui sau de a de-

ghiza originea ilicit  a bunurilor sau de a ajuta orice persoan , implicat  în 

comiterea infrac iunii principale, de a se sustrage de la consecin ele juridice 

ale acestor ac iuni; 

b) t inuirea sau deghizarea naturii, originii, amplas rii, dispunerii, transmiterii, 

deplas rii propriet ii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de c tre o 

persoan  care ştie sau trebuia s  ştie c  acestea constituie venituri ilicite; 

c) dobândirea, de inerea sau utilizarea bunurilor de c tre o persoan  care ştie 

ori trebuia s  ştie c  acestea constituie venituri ilicite; 

d) participarea la orice asociere, în elegere, complicitate prin acordarea de asis-

ten , ajutor sau sfaturi în vederea comiterii ac iunilor prev zute la lit.a)-c)

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi conven-

ţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) 

privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridi-

ce, de la 8000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 

exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
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(2) Aceleaşi ac iuni s vârşite:

b) de dou  sau mai multe persoane;

c) cu folosirea situa iei de serviciu 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 5350 de unităţi convenţi-
onale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridi-

ce, în mărime de la 10000 la 13000 de unităţi convenţionale cu privarea de 

dreptul de a exercita anumite activităţi sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Ac iunile prev zute la alin.(1) sau (2), s vârşite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organiza ie criminal ;

b) în propor ii deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei 

juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale sau cu 

lichidarea persoanei juridice.

(4) Ac iuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului rii dac  aces-

tea con in elementele constitutive ale unei infrac iuni în statul în care au fost 

comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infrac iuni comise pe 

teritoriul Republicii Moldova.

Investigarea infrac iunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectual , astfel 

cum va fi  prezentat  în cadrul acestui capitol, ofer  repere practice pentru poli i tii 

i procurorii din Republica Moldova i orice ac iune privind combaterea infrac iu-

nilor de contrafacere i piraterie se vor desf ura în conformitate cu dispozi iile 

legale aplicabile în Republica Moldova.
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1. Sesizarea

Infrac iunile de contrafacere i piraterie pot fi  cercetate ca urmare a sesiz rii din 

ofi ciu a organelor de urm rire penal  sau prin introducerea unei plângeri de c tre 

titularul dreptului înc lcat.

2. Condi ii ce trebuie verifi cate pentru a începe o investigare:

� Localizarea i identifi carea titularului dreptului. În situa ia în care organele 

de urm rire penal  se sesizeaz  din ofi ciu cu privire la înc lcarea unui drept 

de proprietate intelectual , pentru a stabili identitatea titularului, se pot so-

licita informa ii de la AGEPI, Direc ia drept de autor sau Direc ia m rci, pre-

cum i autorit ii vamale, care de ine informa ii cu privire la reprezentantul 

titularului de drepturi în Republica Moldova.

� Dovada înregistr rii m rcii şi a duratei protec iei se face de c tre titular prin 

prezentarea titlului (certifi cat de înregistrare) na ional sau interna ional. Po-

trivit legii, doar m rcile înregistrate benefi ciaz  de protec ie penal . Dac  

titularul dreptului nu prezint  certifi catul de înregistrare, existen a i valabi-

litatea acestuia pot fi  verifi cate la AGEPI sau online, la adresa www.wipo.int, 

pentru m rcile interna ionale. 

� Dovada existen ei dreptului de autor sau a dreptului conex: Conven ia de 

la Berna i Directiva european  48/2004 privind respectarea drepturilor 

de proprietate intelectual  stabilesc urm toarele prezum ii simple: dac  

numele autorului este men ionat pe oper , se prezum  ca acesta este în-

drept it s  benefi cieze de protec ie; persoana sau organiza ia men ionate 

într-o oper  cinematografi c  sunt de asemenea îndrept ite s  benefi cieze 

de protec ie. 

� Dac  opera se afl  în durata de protec ie conform legii. De exemplu, ope-

ra lui George Topîrceanu este în domeniul public, autorul fi ind decedat în 

anul 1937.

� Dreptul economic exclusiv înc lcat, excep iile i limit rile prev zute de lege. 

De exemplu, epuizarea dreptului de distribuire, excep ia copiei private etc.

CAPITOLUL

4
INVESTIGAREA INFRAC IUNILOR 
ÎN DOMENIUL DREPTURILOR DE 
PROPRIETATE INTELECTUAL
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3. Suspiciunea rezonabil  sau indiciile temeinice:

Ac iunea autorit ilor este condi ionat  de existen a unei suspiciuni sau b nuieli 

rezonabile sau a indiciilor temeinice cu privire la s vâr irea unei infrac iuni. Ele-

mentele ce pot fi  avute în vedere pentru a justifi ca o astfel de apreciere sunt:

în func ie de natura bunurilor, orice fel de produse pot fi  contraf cute, dar, cel mai 

adesea, acestea sunt: 

� ig rile; 

� b uturile alcoolice; 

� îmbr c mintea i înc l mintea de marc ;

� produsele de lux; 

� parfumurile i cosmeticele;

� medicamentele;

� echipamentele electronice;

� juc riile etc.

Sursa de provenienţă

Majoritatea produselor originale, fi e c  vorbim de produse de marc  sau de produ-

se purt toare de drepturi de autor i de drepturi conexe, au importatori, distribuitori 

licen ia i, autoriza i.

Bunurile de lux se vând în principiu în magazine speciale care sunt localizate în zo-

nele comerciale centrale, relativ scumpe, destinate unui num r mare de poten iali 

cump r tori.

Piesele de schimb auto se vând în principal de c tre deal-eri autoriza i.

Medicamentele se vând în principiu prin lan urile de farmacii autorizate.

Vânzarea unor astfel de produse, în alte locuri decât cele men ionate, reprezint  un 

indiciu de contrafacere.

Preţul

O diferen  semnifi cativ  de pre  între produsul original i cel oferit de c tre sus-

pect este de asemenea un indiciu al contrafacerii.

Calitatea

În cele mai multe cazuri, exist  o diferen  de calitate între produsul original i cel 

contraf cut sau piratat. Sunt îns  i situa ii când m rfurile pirat i m rfurile contra-

f cute sunt greu de deosebit de cele originale.
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Modul de ambalare

Produsele originale, care se vând în centrele comerciale, în magazine specializate 

sunt împachetate i sigilate. M rfurile contraf cute sau pirat nu sunt sigilate, iar 

pe ambalaj de cele mai multe ori apar erori de tip rire. Certifi catele de garan ie nu 

înso esc produsele contraf cute. Sunt destul de rar întâlnite cazuri în care m rfurile 

contraf cute sunt înso ite de documente, acestea fi ind de obicei falsuri.

Aspecte de clarifi cat cu ocazia primelor audieri:

� de ce de ine mai multe copii ale aceleia i opere;

� care este motivul pentru care poate s  vând  atât de ieftin;

� ce m suri a luat pentru a stabili c  m rfurile pe care le comercializeaz  sunt 

originale;

� daca a avut autorizarea titularului dreptului pentru distribuirea sau importul 

bunurilor.

4. Cump r rile de test

Aceast  activitate este metoda ideal  de a ob ine mostre de m rfuri contraf cute 

sau pirat. În acest mod, dovada de inerii sau vânz rii de m rfuri contraf cute sau 

pirat poate fi  ob inut  f r  a ridica suspiciuni, permi ând ca declan area ac iunii s  

fi e riguros planifi cat .

Cump rarea de test se poate face atât de c tre titular, cât i de c tre poli istul in-

vestigator. 

Dac  titularul este cel care face cump rarea, acesta trebuie s  p streze integritatea 

probelor ob inute i s  le predea organelor de poli ie.

Un poli ist investigator trebuie s  evite:

� s  ofere recompens  unui vânz tor pentru furnizarea de m rfuri contraf -

cute sau pirat,

� s  exercite presiuni asupra unui comerciant pentru a-i vinde m rfuri contra-

f cute sau pirat,

� s  nu îl provoace el pe comerciant s -i vând  m rfuri contraf cute sau pirat.

Este important s  se consemneze i s  se p streze dovezile privind leg tura dintre 

vânz tor, loca ia în care s-a desf urat vânzarea i examinarea produsului/pro-

duselor ce reprezint  m rfuri contraf cute sau pirat. Persoanele cercetate î i pot 

construi ap rarea prin contestarea identit ii produsului prezentat în instan , ca 

fi ind contraf cut sau piratat cu cel cump rat.
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Bune practici ce pot fi  re inute pentru cump r rile de test sunt:

� înregistrarea tuturor detaliilor relevante cât mai curând posibil;

� înregistrarea datei, orei i loca iei de unde s-a efectuat cump rarea;

� descrierea am nun it  a bunurilor cump rate;

� fotografi erea bunurilor;

� în m sura în care este posibil, fi lmarea ascuns  a activit ii de cump rare;

� etichetarea produsului (eticheta ar trebui s  con in  numele i semn tura 

investigatorului);

� sigilarea produsului dup  introducerea într-o pung  de plastic;

� depozitarea acestor produse trebuie asigurat  într-o înc pere cu acces con-

trolat i registru de eviden ;

� în cazul în care bunurile trebuie trimise unei ter e persoane pentru exami-

nare, trebuie date instruc iuni clare privind manevrarea produselor, depozi-

tarea i returnarea lor.

5. Perchezi ii i sechestre

În cazurile în care se poate stabili loca ia unde sunt depozitate m rfurile contraf -

cute sau pirat, pentru a dovedi activitatea infrac ional , sediile, punctele de lucru 

sau domiciliile personelor cercetate pot fi  perchezi ionate. 

Dup  p trunderea în loca ie, m rfurile pirat sau cele contraf cute trebuie fi lmate 

i fotografi ate, pentru a se p stra dovada cât mai clar  a dovezilor identifi cate cu 

ocazia perchezi iei. Înregistr rile i fotografi ile sunt mijloace de prob  în procesul 

penal, al turi de procesele-verbale de perchezi ie.

M rfurile contraf cute i m rfurile pirat reprezint  mijloace de prob  i ele trebuie 

indisponibilizate, ridicate cu ocazia efectu rii perchezi iilor domiciliare. În situa ia 

în care bunurile nu pot fi  ridicate, ele trebuie sechestrate i luate m suri pentru 

men inerea integrit ii probelor.

Pe lâng  m rfurile contraf cute sau pirat, este important s  se identifi ce înscrisuri 

ce reprezint  mijloace de prob , precum: documente fi scale, facturi, registre de evi-

den , documente contabile, agende, noti e personale, etc.

De asemenea, ambalaje sau cutii ce con in informa ii privind produc torul sau dis-

tribuitorul produselor identifi cate cu ocazia perchezi iilor trebuie ridicate.

Calculatoarele, telefoanele mobile, dispozitivele de conectare la internet pot con i-

ne informa ii importante i probe, motiv pentru care trebuie ridicate.
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Nu în ultimul rând trebuie ridicate în vederea confi sc rii bunurile ce reprezint  echi-

pamente folosite la producerea, confec ionarea, copierea m rfurilor contraf cute 

sau pirat.

Toate mijloacele de prob  ridicate cu ocazia perchezi iilor domiciliare se etichetea-

z , sigileaz  i depoziteaz  corespunz tor, potrivit dispozi iilor din codul de pro-

cedur  penal . În situa ia în care nu este posibil  etichetarea tuturor produselor 

identifi cate este important ca inventarul acestora s  se realizeze în cel mai scurt 

termen posibil.

Bunurile ridicate i sechestrate cu ocazia perchezi iilor domiciliare constituie mij-

loace de prob  în procesul penal i ele trebuie p strate în condi ii astfel încât s  li 

se asigure integritatea, pân  la fi nalizarea procedurilor judiciare.

Mostre de m rfuri ridicate cu ocazia perchezi iilor domiciliare, susceptibile a fi  con-

traf cute se trimit titularului de drepturi, pentru a confi rma dac  acestea sunt con-

traf cute sau nu. Ca i în cazul cump r rilor de test, este important s  se asigure 

integritatea probelor predate spre examinare.

Percheziţia informatică

Aceast  procedur  a fost reglementat  pentru a introduce în dreptul intern dispo-

zi iile din Conven ia privind Criminalitatea Informatic  i pentru a facilita strânge-

rea probelor ce se g sesc într-un sistem informatic sau pe un suport de stocare a 

datelor informatice. În unele cauze, având în vedere reglementarea distinct  a celor 

dou  tipuri de perchezi ii, pentru a preveni pierderea unor informa ii importante, ce 

constituie probe în procesul penal, instan a competent  autorizeaz  atât perchezi-

ia domiciliar , cât i perchezi ia sistemelor informatice afl ate în domiciliul perche-

zi ionat, fi ind cunoscut faptul c  prin deconectarea calculatoarelor de la priz  se 

pot pierde probe esen iale prob rii vinov iei persoanei cercetate.

Dup  realizarea de copii i perchezi ia propriu-zis  a unui sistem informatic sau a 

unui suport de stocare a datelor informatice, analiza acestor informa ii este o etap  

foarte important  în probarea activit ii infrac ionale.

În România, perchezi ia informatic  este reglementat  de dispozi iile art. 168 din 

noul cod de procedur  penal  astfel:

(1) Prin percheziţie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor infor-

matice se înţelege procedeul de cercetare, descoperire, identifi care şi strângere a 

probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a datelor infor-

matice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de 

natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.

(2) În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia 

i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa co-

respunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se afl ă sediul parchetu-
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lui din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea 

penală poate dispune efectuarea unei percheziţii informatice, la cererea procu-

rorului, atunci când pentru descoperirea şi strângerea probelor este necesară 

cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor infor-

matice.

(3) Procurorul înaintează cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării per-

cheziţiei informatice împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi li-

bertăţi.

(4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea 

procurorului este obligatorie.

(5) Judecătorul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta este 

întemeiată, încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice şi emite de îndată 

mandatul de percheziţie.

(6) Încheierea instanţei trebuie să cuprindă:

a) denumirea instanţei;

b) data, ora şi locul emiterii;

c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul;

d) perioada pentru care s-a emis mandatul şi în cadrul căreia trebuie efectuată 

activitatea dispusă;

e) scopul pentru care a fost emis;

f) sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care ur-

mează a fi  percheziţionat, precum şi numele suspectului sau inculpatului, 

dacă este cunoscut;

g) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.

(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra ce-

rerii de încuviinţare a efectuării percheziţiei informatice nu este supusă căilor 

de atac.

(8) În cazul în care, cu ocazia efectuării percheziţiei unui sistem informatic sau a 

unui suport de stocare a datelor informatice, se constată că datele informatice 

căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare a da-

telor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, procurorul 

dispune de îndată conservarea, copierea datelor informatice identifi cate şi va 

solicita de urgenţă completarea mandatului, dispoziţiile alin. (1)-(7) aplicându-se 

în mod corespunzător.

(9) În vederea executării percheziţiei dispuse, pentru asigurarea integrităţii date-

lor informatice stocate pe obiectele ridicate, procurorul dispune efectuarea de 

copii.
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(10) Dacă ridicarea obiectelor care conţin datele informatice prevăzute la alin. (1) ar 

afecta grav desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, procu-

rorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de probă. Copiile 

se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure 

integritatea informaţiilor conţinute de acestea.

(11) Percheziţia în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informa-

tice se efectuează în prezenţa suspectului ori a inculpatului, dispoziţiile art. 159 

alin. (10) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător.

(12) Percheziţia în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informati-

ce se efectuează de un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare 

sau din afara acestora, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare 

penală.

(13) Procesul-verbal de percheziţie informatică trebuie să cuprindă:

a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile 

de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al cărei sistem infor-

matic este cercetat;

b) numele persoanei care a efectuat percheziţia;

c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei;

d) descrierea şi enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare 

a datelor informatice faţă de care s-a dispus percheziţia;

e) descrierea şi enumerarea activităţilor desfăşurate;

f) descrierea şi enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia perche-

ziţiei;

g) semnătura sau ştampila persoanei care a efectuat percheziţia;

h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei.

(14) Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri ca percheziţia informatică să 

fi e efectuată fără ca faptele şi împrejurările din viaţa personală a celui la care se 

efectuează percheziţia să devină, în mod nejustifi cat, publice.

(15) Datele informatice identifi cate cu caracter secret se păstrează în condiţiile legii.

(16) În cursul judecăţii, percheziţia informatică se dispune de către instanţă, din ofi -

ciu sau la cererea procurorului, a părţilor ori a persoanei vătămate, în cazurile 

prevăzute la alin. (2). Mandatul de efectuare a percheziţiei informatice dispuse 

de instanţă se comunică procurorului, care procedează potrivit alin. (8)-(15).

Probe ob inute ca urmare a efecu rii perchezi iilor informatice ce dovedesc distri-

buirea sumelor de bani pentru construirea i dezvolatarea unui site de torrente.
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6. Urm rirea produsului infrac iunii

Lipsirea infractorilor de produsul infrac iunilor pe care le s vâr esc este o modali-

tate recunoscut  interna ional, ca fi ind cea mai efi cient  form  de sanc iune i de 

prevenire a s vâr irii de noi infrac iuni. 

În cursul urm ririi penale, este important s  fi e identifi cate: 

� conturile bancare i 

� bunurile persoanelor cercetate. 

Odat  cu desf urarea perchezi iilor domiciliare, din punct de vedere operativ, este 

important s  se instituie sechestre asupra conturilor i asupra bunurilor, astfel în-

cât recuperarea prejudiciilor cauzate s  se poat  realiza în cel mai scurt timp.

Unii procesatori de pl i electronice, ca de exemplu PayPal, furnizeaz  organelor de 

poli ie, la cerere, dup  înregistrarea în conformitate cu procedurile legale, informa ii 

relevante pentru identifi carea de in torului unui cont i a tranzac iilor desf urate 

de acesta. Ob inerea acestor mijloace de prob  este supus  regulilor de procedur  

penal  din Republica Moldova.

7. Aspecte de proba iune în ceea ce prive te latura subiectiv

Infrac iunile în domeniul dreptului de proprietate intelectual , din punctul de vede-

re al laturii subiective, se pedepsesc atunci când sunt s vâr ite cu inten ie, nu i în 

cazul în care se s vâr esc din culp .
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Articolul 17 din Codul Penal al Republicii Moldova prevede: ”Se consider  c  infrac-

iunea a fost s vârşit  cu inten ie dac  persoana care a s vârşit-o îşi d dea seama 

de caracterul prejudiciabil al ac iunii sau inac iunii sale, a prev zut urm rile ei pre-

judiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor urm ri.”

Situa ii, circumstan e i fapte care pot contura elementele necesare stabilirii inten-

iei directe sau indirecte în s vâr irea infrac iunii:

� cercet ri anterioare pentru acela i gen de fapte, de exemplu pentru vân-

zarea acelora i tipuri de produse, achizi ionate de acela i importator sau 

distribuitor sau comandate aceleia i persoane juridice în China etc.;

� sanc iuni pentru fapte similare ce constituie contraven ii;

� notifi carea f cut  de c tre titularul dreptului înc lcat, prin care se solicit  

încetarea activit ii neautorizate, urmat  de continuarea s vâr irii faptei de 

c tre persoana cercetat .

Aceste circumstan e i fapte sunt doar exemplifi cative, f r  a limita probarea laturii 

subiective i prin alte mijloace i procedee probatorii.
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1. No iuni generale

� BitTorrent – protocol (sistem) de transfer de fi şiere, caracteristic re elelor 

P2P, destinat schimbului de fi şiere, în care utilizatorii (user-ii) sunt conecta i 

direct unii la al ii, f r  s  fi e nevoie de interven ia altor dispozitive;

� Captur  de ecran (screen capture) – realizarea unei imagini identice celei 

ataşate în acel moment pe monitor;

� CD – key – cod unic ce permite programului s  aib  func ionalitate comple-

t ;

� Client de torrente – program de calculator care poate interpreta con inutul 

fi şierelor .torrent; 

� Download – desc rcarea de fi şiere sau date de pe un server sau alt sistem 

pe calculatorul personal. În sensul legii, înseamn  de fapt realizarea de co-

pii/reproducerea de opere sau produse purt toare de drepturi conexe;

� DC++ – client (program de calculator) de le sharing pentru utilizarea re elei 

P2P care permite upload-ul şierelor proprii, precum şi download-ul de şiere 

din re eaua dedicat  (creat );

� DNS (Domain Name Server) – conven ia care asigur  coresponden a între o 

adres  IP şi forma letric  a acesteia. Deoarece este destul de difi cil  re inerea 

atâ tor numere pentru fi ecare adres , exist  posibilitatea ca utilizatorii s  intro-

duc  în locul adresei numerice o adres  literal , uşor de re inut, de exemplu, 

www.msn.com. Serviciul DNS preia aceast  adres  literal  şi o transform  în 

adres  numeric , de exemplu, 204.79.197.203, f r  ca utilizatorul s  mai fi e 

nevoit s  o cunoasc  şi pe aceasta din urm  (server registru);

� Domeniu/nume de domeniu – interpretarea letric  a adresei unui site;

� File sharing – partajarea de şiere sau spa iu în cadrul unei re ele;

� Fişier.nfo – fi şier din componen a torrentelor, care con ine o descriere com-

plet  a materialului, un ghid de instalare a soft-urilor, eventuale CD-key-uri 

necesare. Acest fi şier poate fi  vizualizat de c tre utilizatori, pâ n  la down-

load-ul propriu-zis al operei. Orice reproducere a unei opere, care este în-

so it  sau are în componen a sa fi şiere cu extensia .nfo, este o reproducere 

neautorizat  a operei;

� Fişier .torrent – fi şier de dimensiuni reduse, care con ine date despre ar-

hivele/fi şierele componente ale materialului ce urmeaz  s  fi e transferat 

(num rul fi şierelor, m rimea etc.);

CAPITOLUL

5
INFRAC IUNI DE PROPRIETATE 
INTELECTUAL  S VÂR ITE 
ÎN MEDIUL DIGITAL
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� Freeware – program pentru calculator, care are drepturi de autor înregistrate şi 

este accesibil pentru a fi  utilizat gratuit, pentru o perioad  nelimitat  de timp;

� Hash – sum  unic  alocat  unui fi şier, care serveşte la identifi carea acestuia;

� Hit-and-run – download fi şier de pe torrent urmat de ieşirea din starea de 

seed;

� Hub – dispozitiv central la care se conecteaz  calculatoarele dintr-o re ea;

� IP – adresa „real ” a unui sistem de calcul legat la o re ea. Este alc tuit 

dintr-o secven  de patru numere cuprinse între 0 şi 255, separate între ele 

printr-un caracter „.” (punct), de exemplu, „193.231.142.238”;

� ISP (Internet Service Provider=furnizor de servicii internet) – fi rme sau orga-

niza ii care ofer  conexiune, acces şi servicii internet: g zduire (hosting), co-

munica ii, stocare, creare site-uri, e-mail, c utare, înregistrare domenii etc.;

� Leecher – utilizator al tracker-ului, care a început download-ul unui materi-

al, pe calculatorul acestuia afl â ndu-se doar por iuni din acest material;

� Partajare (de resurse) – modalitate de a permite utilizatorilor, prin interme-

diul unei re ele de calculatoare, s  acceseze date de pe alte calculatoare 

sau s  utilizeze resurse ale altor calculatoare (cum ar fi  leg tura la internet 

sau imprimanta); 

� Peer – denumire comun  pentru seederi şi leecheri;

� Protocol internet – set de metode de transmitere a informa iilor prin internet;

� Ratio – raportul dintre cantitatea de date uploadat /cantitatea downloadat ;

� Registrar – societate comercial  care furnizeaz  servicii de înregistrare a 

numelor de domenii pentru ter e persoane;

� Re ea peer-to-peer (P2P) – re ea în care nu exist  servere dedicate şi nici o 

organizare ierarhic  a calculatoarelor – toate calculatoarele sunt egale (pe-

er-to-peer – de la egal la egal);

� Seeder – utilizator al tracker-ului care are materialul complet şi-l pune la 

dispozi ia altor utilizatori;

� Seeding – punere la dispozi ie;

� Shareware – program pentru calculator, furnizat gratuit pentru o perioad  

limitat , dar care con ine restric ii de func ionalitate, disponibilitate sau co-

moditate în utilizare. Programul shareware este de obicei acompaniat de o 

cerere de plat , iar licen a de distribu ie solicit  respectiva plat ;

� Site – con inutul digital al unei pagini internet; 

� Software – program de calculator;

� Top Level Domain (TLD) – nivelul cel mai ridicat în sistemul de alocare a 

numelor de domeniu (generice: .com, .edu, .net sau speci ce rilor: .md, .ro, 

.bg, .us);

� Tracker – site care mediaz  leg turile dintre utilizatori, înlesnind transferu-

rile de date;
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� Upload – înc rcarea sau transferul de fi şiere/date din calculatorul personal 

în memoria altui calculator – în sensul legii înseamn , de fapt, punere la 

dispozi ia publicului;

� Warez – nume dat site-urilor care promoveaz  activit i ilegale (piraterie 

software, mp3 etc.).

2. Drepturile de proprietate intelectual  în mediul digital

Pirateria internet

Pirateria internet const  în atingerile aduse titularilor drepturilor de autor, titularilor 

de drepturi conexe sau titularilor drepturilor sui-generis ale fabrican ilor de baze de 

date, prin copierea i distribuirea operelor pe internet sau prin punerea lor la dispo-

zi ia publicului, f r  consim mântul acestor titulari.

Operele puse la dispozi ie sau copiate i distribuite pot fi : opere muzicale, fi lme, 

programe pentru calculator, c r i, programe de televiziune etc.

Prin punerea la dispozi ia publicului a unei opere muzicale se încalc  atât dreptul 

de autor asupra compozi iei muzicale, cât i drepturile conexe ale interpre ilor (cân-

t re ul, orchestra) i ale produc torilor de fonograme (studioul de înregistrare care 

a fi xat presta iile arti tilor).

Infrac iunea se s vâ rşeşte printr-o ac iune de punere la dispozi ia publicului a 

acestor opere, în orice modalitate şi în orice mediu, fi zic sau virtual, pe orice form  

de suport, apt s  înmagazineze informa ia. Punerea la dispozi ie reprezint  în fapt 

permisiunea pe care f ptuitorul o d  ter ilor de a accesa opera protejat , în loca ia 

unde aceasta a fost stocat  de c tre f ptuitor, ori permisiunea de a ajunge la ea 

(cazul administratorului unui site de torrenti). 

Prin „punere la dispozi ie” se în elege realizarea unor loca ii pe internet (crearea 

unor site-uri noi, plasarea pe site-uri, oferirea de link-uri) sau în re ele de calcula-

toare (de exemplu, fi lesharing) în care sunt postate, respectiv stocate, opere sau 

produse purt toare de drepturi conexe, baze de date ori copii ale acestora. 

Punerea la dispozi ia publicului nu trebuie s  aib  caracter general, accesul putâ nd 

fi  f cut de un num r limitat de persoane şi cu îndeplinirea anumitor formalit i (în-

registrarea pe site, abonament etc.). De asemenea, ac iunea de punere la dispozi ie 

poate fi  efectuat  într-o loca ie determinat , pe suporturi fi zice sau în mediul virtu-

al, prin crearea unor copii digitale şi virtuale ale operelor protejate.

În România, au fost cercetate infrac iuni de piraterie online s vâr ite astfel:

� Desc rcarea pe hard-diskul calculatorului personal de opere purt toare de 

drepturi de autor i drepturi conexe, folosind programe de calculator speci-
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fi ce, urmat  de ac iunea de punere a acestor opere la dispozi ia altor utiliza-

tori de internet, f r  autorizarea titularilor de drepturi. În acest caz, inculpa ii 

au fost trimi i în judecat  pentru s vârşirea infrac iunii de punere la dispo-

zi ia publicului de opere, în concurs formal cu infrac iunea de reproducere 

a operelor f r  consim mântul titularilor, infrac iuni prev zute de legea nr. 

8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe.

� G zduirea de opere pe servere care pot fi  accesate de orice persoan  care 

îndeplineşte anumite condi ii (aşa numitele grupuri warez) sau fapta de fi le-

sharing, prin care se permite accesul direct (peer-to-peer) al membrilor unei 

re ele în calculatorul propriu, pentru o utilizare în comun a produselor purt -

toare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis pe 

care le de ine fi ecare. Aceasta înseamn  c  un utilizator, în schimbul accesu-

lui la sistemele informatice ale celorlal i, trebuie s  pun  la dispozi ia acesto-

ra o anumit  cantitate de informa ie. Acest schimb informa ional presupune 

dou  activit i distincte: opera iunea de copiere (desc rcare) în calculatorul 

personal a unui fi şier con inâ nd opere protejate (download) şi opera iunea de 

punere la dispozi ie, de transmitere a unui astfel de fi şier (upload). 

� Administrarea unor site-uri de torren i.

Pentru a constitui infrac iune, punerea la dispozi ie este condi ionat  pe de-o parte 

de existen a operelor protejate şi absen a acordului titularului drepturilor şi pe de alt  

parte, de posibilitatea utilizatorului de a determina câ nd şi unde s  acceseze operele, 

iar accesul s  fi e posibil, în func ie de aceste op iuni ale utilizatorului fi nal. Infrac iunea 

se consum  la momentul punerii la dispozi ie chiar şi fa  de o singur  persoan  şi are 

caracter de infrac iune continuat  în func ie de num rul de acces ri şi utilizatori.

Etape de proba iune care trebuie parcurse în cazul acestui tip de infrac iuni: 

� Identifi carea operelor purt toare de drepturi conexe sau de drepturi sui-ge-

neris în cazul bazelor de date;

� Stabilirea existen ei protec iei asupra acestor drepturi la momentul punerii 

la dispozi ia publicului;

� Identifi carea titularilor acestor drepturi şi stabilirea lipsei autoriz rii sau a 

consim- mâ ntului; 

� Identifi carea f ptuitorilor şi determinarea rolului şi a activit ii ilicite pentru 

fi ecare dintre aceştia;

� Plângerea depus  de c tre titulari este recomandat s  fi e înso it  de notifi -

c ri ce au fost transmise c tre persoanele care încalc  drepturile;

� Stabilirea modalit ii concrete de punere la dispozi ie. Identifi carea loca iei 

în cazul în care se g se te serverul care g zduie te operele, identifi carea 

site-ului, forumului, re elei de calculatoare în cazul punerii la dispozi ie în 

mediul virtual;
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� Stabilirea modului în care se permite accesul la informa ii şi date, formalit -

ile necesare de înregistrare şi eventualele costuri pentru accesul la opere;

� Identifi carea ter ilor utilizatori ai operelor protejate, în vederea audierii aces-

tora ca martori;

� Stabilirea prejudiciului produs prin comiterea infrac iunilor şi a benefi ciilor 

realizate de inculpa i.

BitTorrent

BitTorrent este o tehnologie de transfer de date peer-to-peer (P2P), fi ind una dintre 

cele mai cunoscute i mai folosite tehnologii de acest tip. 

Func ionarea sistemului BitTorrent:

Sistemul realizeaz  comunicarea peer-to-peer (P2P) de fi iere sau por iuni de fi iere 

care con in o oper , aceasta fi ind transmis  direct între utilizatori, care îns  nu ar ti 

unii despre al ii i nici nu s-ar putea conecta în lipsa serverului central al site-ului de 

”torrente”, numit ”tracker”, care are un rol esen ial în fi nalizarea ac iunii de punere 

la dispozi ia publicului de opere.

În momentul în care un utilizator dore te s  partajeze (s  pun  la dispozi ie) fi iere 

prin intermediul unui astfel de site, creeaz  cu ajutorul unui program un fi ier ”.tor-

rent”, pe care ulterior îl încarc  prin intermediul sec iunii ”Upload” pe ”tracker”, adic  

pe serverul cu interfa  web al site-ului. Prin aceast  conexiune ini ial , ”tracker”-ul 

este anun at de c tre utilizator c  ofer  spre partajare (c  este în starea „seed”) 

fi ierele din calculatorul personal. ”Tracker”-ul publica fi ierul ”.torrent” în interfa a 

web spre desc rcare. 

Dac  un utilizator dore te s  descarce o oper , î i alegea un fi ier ”.torrent”, îl des-

carc  i îl deschide într-un ”client” (program de calculator) de tip BitTorrent (ex: 

uTorrent, Vuze, Transmission, BitTorrent, etc.).

Dup  desc rcarea fi ierului ”.torrent”, programul BitTorrent deschide fi ierul ”.tor-

rent” i g se te în acel loc toate informa iile de care are nevoie pentru a începe 

desc rcarea. Se conecteaz  la ”tracker” i cere o list  a tuturor utilizatorilor care 

pun la dispozi ie în acel moment opera/operele dorite. 

Ulterior desc rc rii operei dorite, aceasta este pus  automat la dispozi ia celorlal i 

utilizatori, aceast  punere la dispozi ie fi ind o condi ie esen ial  în cadrul tracker-

ului pentru p strarea ra iei peste 1.

În concluzie, server-ul de tip „tracker”:

� p streaz  o evident  a sistemelor (IP-urile) unde se afl  fi ierele afl ate pe 

sistemele conectate;

� arat  care dintre sisteme sunt disponibile la momentul solicit rii efectuate 

de client;
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� organizeaz  efi cient transmiterea fi ierului;

� organizeaz  reasamblarea fi ierului.

Serverul „tracker” este singurul i cel mai important punct de leg tur , având în ve-

dere c  toate sistemele client trebuie s  comunice ini ial cu serverul pentru a ini ia 

desc rc ri de fi iere (download-uri). În mod constant, clien ii BitTorrent comunic  cu 

tracker-ul anun â ndu-l evenimentele importante, cerâ nd noi liste de peeri, informâ nd-

ul de progresul download-ului etc. Astfel, constant, tracker-ul are informa ii proaspe-

te referitoare la participan ii la comunica ie, fi e ei seederi sau leecheri.

Pentru a desc rca ulterior alte opere, conexiunea cu site-ul este obligatorie, în lipsa 

acestuia, utilizatorii neputând desc rca alte opere. 

Administratorul unui site de torrente, care solicit /permite utilizatorilor s  se înregis-

treze pentru a putea accesa fi ierele de tip ”.torrent” puse la dispozi ie în cadrul site-

ului, în lipsa acestuia neputându-se fi naliza ac iunea de punere la dispozi ia publicu-

lui de opere purt toare de drepturi, comunicarea neputând atinge publicul destinatar, 

astfel cum sunt defi nite aceste no iuni în jurispruden a Cur ii de Justi ie a Uniunii 

Europene, este persoana care r spunde penal pentru s vârşirea acestei infrac iuni.

În concluzie, fapta adminstratorului unui site care gestioneaz , coordoneaz  şi ad-

ministreaz  punerea la dispozi ia publicului de opere protejate reprezint  o contri-

bu ie esen ial , f r  de care elementul material al infrac iunii nu s-ar putea realiza, 

de aceea administratorul unui astfel de site are calitatea de autor al infrac iunii de 

punere la dispozi ia publicului de opere f r  consim mântul titularilor de drepturi, 

infrac iune prev zut  de articolul 139/8 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de au-

tor i drepturile conexe.

Instan ele judec tore ti din România, analizând ap r rile invocate de c tre persoa-

nele cercetate i trimise în judecat  pentru astfel de fapte, au stabilit urm toarele:

1.  Copiile operelor existente în calculatorul oric rui utilizator sunt m rfuri pirat, 

dac  sunt reproduse f r  consim mâ ntul titularului dreptului şi nu se înca-

dreaz  în condi iile prev zute de lege pentru a fi  aplicabil  excep ia „copiei pri-

vate”. Acest sistem folose te programe pentru calculator care înştiin eaz  şi 

chiar oblig  utilizatorul s  pun  la dispozi ie fi şiere existente în propriul calcu-

lator, deci orice membru al unei re ele P2P ştie c  se afl  în postura de uploader 

(transmi tor pentru fi şierele care-i apar in şi exist  în propriul calculator); în 

consecin , operele copiate afl ate în calculatorul personal al fi ec rui utilizator, 

nu se încadreaz  în excep ia „copiei private” prev zute de art. 34 alin. 1 din Le-

gea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fapta de desc rcare 

(copiere) constituind o reproducere de opere protejate, în sensul art. 14 din lege 

şi pentru c  se realizeaz  f r  consim mâ ntul titularului dreptului, fapta con-

stituie infrac iunea prev zut  de art. 140 alin. 1 lit. a din Legea nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe.
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2.  Existen a unor programe de tip compilator (uTorrent, GreedyTorrent, Bitlord etc.) 

reproduse (instalate) pe un calculator probeaz  desf şurarea opera iunilor de 

download şi upload de fi şiere în/din calculatorul personal prin intermediul re elei 

internet. Schimbul de fi şiere prin intermediul re elelor peer-to-peer (P2P) nu este 

o activitate ilegal  în sine, putâ nd fi  partajate produse care apar in utilizatorului, 

produse pentru care titularul de drepturi încuviin eaz  distribuirea liber  c tre pu-

blic sau opere afl ate în domeniul public, dup  expirarea perioadei de protec ie a 

dreptului de autor; fapta constituie infrac iune în condi iile în care produsele puse 

la dispozi ia publicului de utilizator sunt protejate de legea dreptului de autor.

3.  Este îndeplinit  condi ia prev zut  de art. 139/8 din Legea nr. 8/1996, şi anume: 

operele puse la dispozi ia publicului s  poat  fi  accesate în orice loc sau în orice 

moment ales în mod individual, chiar dac  se sus ine de c tre persoanele cer-

cetate c  nu se pot downloada fi şiere de pe un calculator care este închis, iar 

utilizatorii nu in în permanen  calculatoarele deschise şi conectate la internet. 

O astfel de sus inere este nefondat , pentru urm toarele motive:

� Expresia „în orice moment ales în mod individual” presupune faptul c  este 

la latitudinea oric rui utilizator al internetului sau al altor re ele de calcula-

toare de a decide câ nd s  se conecteze la re ea, f r  a fi  condi ionat de un 

program de func ionare a acesteia, de un interval orar în care s  poat  avea 

acces la operele puse la dispozi ie. 

� Împrejurarea c  un utilizator care are calculatorul închis la un moment dat 

nu permite altor utilizatori accesul la operele de inute de acesta nu con-

stituie o restrâ ngere a posibilit ii acestora din urm  de a accesa operele 

respective din calculatoarele altor membri ai re elei care se afl  conecta i în 

acel moment. Acest acces poate fi  condi ionat de o serie de factori, cum ar 

fi  viteza de download/upload dat  de nivelul conexiunii la internet pe care o 

are fi ecare user, anumite probleme tehnice, care pot surveni în administra-

rea unui site sau a unui server etc., ceea ce nu vine îns  în contradic ie cu 

cerin a textului de lege.

Contrafacerea on-line

Internetul este un instrument folosit pentru punerea în circula ie de produse con-

traf cute, astfel:

Vâ nzarea de m rfuri contraf cute prin postarea de anun uri, oferte pe site-uri spe-

cializate în acest gen de comer , prin intermediul c rora se vâ nd mai multe catego-

rii de produse. În astfel de cazuri, persoanele care s vâ rşesc infrac iunea de punere 

în circula ie de m rfuri contraf cute men ioneaz  în anun , de exemplu, 

� un num r de telefon şi/sau 

� o adres  de coresponden  electronic , produsele fi ind livrate printr-o fi rm  

de curierat şi cu plata ramburs sau într-un cont indicat de f ptuitor. În vede-
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rea strâ ngerii probelor necesare stabilirii adev rului sunt foarte utile aceste 

informa ii (telefon, adres , num r de colete expediate, adrese destinatari, 

cont bancar etc.), pentru a dispune m suri procesuale legale.

Uneori, o anumit  categorie de produse contraf cute (de exmplu, ceasuri, parfu-

muri, bijuterii etc.) sunt oferite spre vâ nzare pe un site special creat pentru a pune 

în circula ie produse contraf cute. De obicei, un astfel de site poart  denumiri in-

dentice sau similare cu o marc  înregistrat  sau denumiri care se refer  la tipul de 

produse puse în vâ nzare. În acest caz, site-ul intermediaz  leg tura dintre v nz tor 

şi cump r tor, fi ind un instrument folosit la s vâ rşirea unei infrac iuni şi, pe cale de 

consecin , supus confi sc rii speciale. 

Conform unui studiu realizat de c tre EUIPO, s-a constatat c  administratorii de si-

te-uri care comercializeaz  produse contraf cute, achizi ioneaz  nume de domenii 

care au leg tur  cu persoane celebre sau cu institu ii recunoscute, i pentru care 

titularii ini iali nu au reînnoit înregistrarea. În acest fel î i asigur  clien ii.

3. Safe harbors – limitele r spunderii furnizorilor de servicii de internet

Furnizorul de servicii de internet nu r spunde pentru copiile realizate în cadrul pro-

cesului tehnic de asigurare a accesului la Internet pentru utilizatorii s i. Acest lucru 

nu înseamn  c  persoanele care pun la dispozi ie opere fi e direct, fi e în calitate de 

administratori ai unui site, nu r mân responsabile pentru actele s vâr ite.

Furnizorul de servicii de internet are obliga ia de a acorda asisten  titularilor de 

drepturi i institu iilor de aplicare a legii, atunci când li se cere acest lucru în cadrul 

procedurilor demarate în conformitate cu dispozi iile legale în vigoare.

Furnizorii de servicii de internet de in date, informa ii i probe utile desf ur rii 

urm ririi penale. Data i ora conect rii unei adrese IP, care-a fost atribuit  de c tre 

furnizorul de servicii, sunt foarte importante, esen iale pentru stabilirea identit ii 

persoane c utate. Aceste informa ii trebuie înregistrate i apoi transmise solicit ri-

le c tre furnizorul de servicii de internet.

Articolul 66 din Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor i drepturile conexe

Încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe prin intermediul reţelelor de 

calculatoare

(1)  Persoana fi zic  sau juridic  care acord  servicii de hosting şi/sau transmisii de date 

(internet/intranet), inclusiv internet-provider, se consider  complice atunci când 

contribuie nemijlocit la înc lcarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe şi 

poart  r spundere pentru înc lcarea acestor drepturi în urm toarele cazuri: 

a)  dac , având posibilitate tehnic  s  blocheze, s  restric ioneze accesul şi/

sau s  ştearg  în timp oportun obiectele ce sunt publicate şi/sau utilizate 
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cu înc lcarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe şi fi ind înştiin-

at  de titularul de drepturi respective sau de reprezentan ii s i (cu indica-

rea obiectului concret) despre înc lcarea în cauz , nu a executat cerin ele 

titularului dreptului de autor şi/sau al drepturilor conexe privind blocarea, 

restric ionarea accesului şi/sau ştergerea obiectelor indicate;

b)  dac , fi ind informat  despre activitatea ilegal  din domeniul dreptului de 

autor şi/sau al drepturilor conexe, favorizeaz , fi nan eaz  şi contribuie la 

ac iunile ilegale ale altei persoane;

c)  dac  public  informa ie eronat , modifi c  sau şterge informa ia privind 

titularul dreptului de autor şi/sau al drepturilor conexe, inclusiv distribuie 

exemplare de opere şi/sau de obiecte ale drepturilor conexe despre care 

aceast  informa ie a fost modifi cat  sau ştears ;

d)  dac  pune inten ionat la dispozi ia ter elor persoane orice informa ie (lin-

kuri, adrese web) care creeaz  posibilitatea de a avea acces ilegal la obiec-

tele dreptului de autor şi/sau ale drepturilor conexe.

(2)  Persoana fi zic  sau juridic  care acord  servicii de hosting şi/sau transmisii de 

date (internet/intranet), inclusiv internet-provider, nu poart  r spundere pentru 

ac iunile ilegale ale altor persoane care se folosesc de serviciile sale pentru a 

înc lca dreptul de autor şi/sau drepturile conexe dac  nu dispunea de infor-

ma ia despre ac iunile acestor persoane ori dac  nu are posibilitatea s  restric-

ioneze accesul sau s  ştearg  obiectele publicate sau folosite cu înc lcarea 

dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe.

Bune practici:

� Re eaua 24/7 stabilit  în cadrul Conven iei privind criminalitatea informati-

c  semnat  la Budapesta în anul 2001. Republica Moldova a ratifi cat aceas-

t  conven ie, aceasta intrând în vigoare la 01.09.2009. Re eaua permite 

transmiterea rapid  între membrii s i a solicit rilor de conservare de date 

informatice i de tra  c informa ional. 

� Punctul national de contact pentru Republica Moldova: ccci@mai.gov.md

� Conformarea voluntar  prin transmiterea de date informatice de c tre furni-

zorii de servicii de internet.

� Folosirea unor m suri de supraveghere tehnic  i asimilarea acestui tip 

de infrac iuni cu infrac iunile grave pentru care legea prezum  difi cultatea 

ob inerii de probe în alt mod. Articolul 139 din Codul de procedur  penal  

prevede folosirea acestor mijloace pentru cazul infrac iunilor care se s vâr-

şesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunica ii electronice ori 

în cazul altor infrac iuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 

ani sau mai mare.
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4. Sechestru nume de domeniu

Un nume de domeniu reprezint  un ir de caractere ce corespund unei adrese IP 

numerice, aferente unei ma ini de calcul (server) conectat  permanent la internet. 

Numele de domeniu este unic iar prin folosirea acestuia utilizatorii se pot conecta 

la site-ul la care doresc pentru a accesa informa ii, fi iere sau orice alte materiale.

Domeniile sunt arborescente, iar domeniile ”r d cin ” se mai numesc i domenii 

de nivel superior (în englez , Top Level Domain).

Din punct de vedere juridic, numele de domeniu reprezint  un bun mobil necorpo-

ral, care se poate achizi iona, contra cost de la autoritatea na ional . În România 

aceasta autoritate se nume te Institutul pentru Cercetare i Dezvoltare în Informa-

tic , iar registrul este RoTLD. În Republica Moldova întreprinderea de stat ”MOLD-

DATA” este Registratorul na ional al domeniilor. MD (www.nic.md)

În cazurile de piraterie i contrafacere online, numele de domeniu folosit de site-ul, 

care pune la dispozi ie opere sau care vinde m rfuri contraf cute, reprezint  în fapt, 

un instrument prin intermediul c ruia infractorii ajung la publicul int . În lipsa unui 

astfel de instrument, utilizatorii sau cump r tori nu ar putea accesa site-ul prin 

care se încalc  drepturile de proprietate intelectual .

În România, bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi  folosite 

la s vâr irea unei fapte prev zute de legea penal , dac  sunt ale f ptuitorului sau 

dac , apar inând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor, sunt supu-

se confi sc rii speciale, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. b din codul penal. 

În vederea aducerii la îndeplinire a acestei m suri, pâ n  la solu ionarea defi nitiv  

a cauzei, asupra numelui de domeniu cu extensia .ro se poate dispune de c tre 

procuror, m sura sechestrului asigurator, conform art.249 din codul de procedur  

penal , în vederea garant rii aducerii la îndeplinire a m surii confi sc rii speciale, pe 

care o poate dispune doar un judec tor la fi nalizarea procedurii judiciare. M sura 

se dispune prin ordonan  i se aduce la îndeplinire de c tre organele de poli ie, în 

fapt, blocându-se accesul publicului la con inutul siteului.

Pentru aducerea la îndeplinire a instituirii sechestrului asigur tor, prin ordonan , 

procurorul dispune: 

� indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asigur tor asupra domeniul 

„www.ro”, apar inând suspectului AB i înregistrat la Institutul National de 

Cercetare – Dezvoltare în Informatic , pân  la solu ionarea defi nitiv  a 

cauzei;

� modifi carea I.P.-ului aferent domeniului „www.ro”, respectiv xxx.xxx.xxx.xxx, 

cu I.P.-ul xx.xx.xxx.xxx, apar inând Ministerului Public Român, în vederea 

aducerii la cunoştin a publicului c  pe acest site de internet sunt comercia-

lizate produse, nefi ind respectate prevederile legale; 
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� modifi carea de c tre Institutul Na ional de Cercetare – Dezvoltare în In-

formatic , a nameserver-elor ata ate în prezent, respectiv tergerea lor i 

ata area nameserver-ului ns1.mpublic.ro; 

� domeniului „www.ro” s  i se atribuie set rile: DeleteProhibited, Locked, 

RegistrantTransferProhibited, pentru ca de in torul domeniului s  nu poat  

modifi ca datele de contact sau s -l transfere c tre alt  persoan . 

Pentru ca m sura s  devin  efectiv , au fost create, atât de c tre Institutul Na ional 

de Cercetare-Dezvoltare în Informatic , cât i de c tre Ministerul Public, dou  adre-

se de po t  electronic , la care sunt transmise în timp real ordonan ele procurorilor, 

iar IP-ul c tre care este redirec ionat site-ul i DNS-urile sunt comunicate tuturor 

procurorilor i poli i tilor.

Confi scarea numelui de domeniu se dispune în toate cazurile de c tre judec torul 

de fond, odat  cu solu ionarea cauzei.

Cum arat  o pagin  de internet al c rei nume de domeniu a fost sechestrat?

Blocarea IP-ului: dup  aplicarea sechestrului asupra domeniului, trebuie în tiin at  

i societatea ce furnizeaz  servicii de g zduire s  înceteze furnizarea acestor ser-

vicii pentru site.
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5. Efectuarea urm ririi penale în România

Efectuarea urm ririi penale presupune administrarea probelor care servesc la con-

statarea existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni, la identifi carea persoanei care 

a s vâr  it-o  i la cunoa  terea împrejur rilor necesare pentru justa solu ionare a 

cauzei  i care contribuie la afl area adev rului în procesul penal. 

Competen a de efectuare a urm ririi penale i de judecat  apar ine organelor judi-

ciare române, legea penal  român  aplicându-se infrac iunilor s vâr ite pe terito-

riul României, conform art.8 din codul penal. Sunt considerate c  sunt comise pe 

teritoriul României, infrac iunile pentru care s-a efectuat un act de executare, de 

instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infrac iunii în 

România. De exemplu: numele de domeniu, serverul, ISP-ul care g zduieşte site-ul, 

publicul se afl  în România.

Activitatea infrac ional  care se desf  oar  prin intermediul unui site se poate pro-

ba prin orice mijloc de prob  prev zut de art.97 alin.2 din Codul de procedur  pena-

l  (CPP), de exemplu: 

� capturi de ecran, 

� procese-verbale încheiate în condi iile art. 199 din CPP, 

� înscrisuri etc. 
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fi e c  acestea sunt depuse odat  cu plângerea de c tre persoana v t mat , fi e c  

sunt administrate de c tre organul judiciar. 

Având în vedere c  infrac iunile, care sunt prev zute de lege ca înc lc ri ale drep-

turilor de proprietate intelectual , sunt s vâr  ite f r  consim mântul titularului 

dreptului, în toate cazurile în care sesizarea nu s-a realizat prin plângere, trebuie 

verifi cat  ”lipsa consim mântului” titularului pentru activitatea desf  urat : fi e c  

e vorba de o reproducere, de punerea la dipozi ia publicului de opere protejate, de 

punere în circula ie de m rfuri contraf cute etc. 

Prejudiciul. Infrac iunile în domeniul drepturilor de proprietate intelectual  produc 

prejudicii atunci când se încalc  drepturile patrimoniale exclusive ale autorilor şi 

titularilor de drepturi conexe sau drepturile exclusive de utilizare în cazul titularului 

unui drept de propritate industrial , îns  producerea unui prejudiciu nu este un 

element constitutiv al acestui gen de infrac iuni, motiv pentru care în conformitate 

cu dispozi iile art.99 din CPP, proba existen ei şi întinderii sale este în sarcina p r ii 

civile, care exercit  ac iunea civil . 

Metodele speciale de supraveghere tehnic  (interceptarea comunica iilor ori a ori-

c rui tip de comunicare la distan , accesul la un sistem informatic, supravegherea 

video, audio sau prin fotografi ere, localizarea sau urm rirea prin mijloace tehni-

ce), prev zute de art. 138  i urm toarele din CPP, pot fi  folosite în cauzele care au 

ca obiect drepturile de proprietate intelectual , atunci când aceste infrac iuni se 

s vâr esc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronic , fi ind 

expres enumerate la art.139 alin.2 din CPP, independent de limitele pedepsei prev -

zute de lege pentru infrac iunea cercetat . 

Conexiunea cu evaziunea fi scal /sp larea de bani. În cazul în care activitatea in-

frac ional  desf  urat  este produc toare de venituri sau se descoper  bani, bu-

nuri sau valori care sunt de inute, folosite sau dobândite de c tre persoane care 

cunosc c  acestea provin din s vâr  irea de infrac iuni, urm rirea penal  urmeaz  a 

fi  extins  în condi iile codului de procedur  penal . 

6. Etape ale investig rii

1. Identifi carea titularului dreptului şi obiectul/serviciul protejat. Identitatea presu-

pusei persoane v t mate va facilita ulterior ancheta iar produsul sau serviciile 

protejate sunt esen iale pentru a stabili existen a sau inexisten a infrac iunii. 

2. Verifi carea existen ei  i a func ion rii site-ului. Cel mai simplu mod care poate 

ajuta ini ial la identifi carea unui astfel de site este de a efectua o c utare fo-

losind motoarele de c utare populare, precum Google, Yahoo etc. şi utilizând 

titluri de opere ori produsul c utat. 
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3. Din verifi carea site-ului utilizat se pot ob ine date importante cu privire la:

a)  localizarea domeniului (de exemplu .ro, .bg, .eu), – identifi carea administra-

torului „Top Level Domain” care va putea s  comunice date privind identita-

tea persoanei fi zice sau juridice care a achizi ionat domeniul şi modalitatea 

de plat  folosit  pentru cum rarea domeniului (în cazul domeniilor .ro ad-

ministratorul TLD este INCI Bucureşti).

b)  identifi carea administratorului site-ului: numerele de telefon şi adresele de 

poşt  electronic  trecute ca date de contact etc.: 

� Identifi carea persoanei care a solicitat înregistrarea domeniului (regis-

trar): persoan  fi zic  sau persoan  juridic  (poate înregistra în nume 

propriu sau pentru un ter ). Pentru aceasta se poate folosi un serviciu 

WHOIS. Exist  multe website-uri care ofer  gratuit verifi c ri WHOIS, de 

exemplu: www.domaintools.com, www.who.is, www.whois-search.com, 

www.whois.net. 

� În urma unei astfel de verifi c ri, pot rezulta informa ii privind persoana 

fi zic  ce a înregistrat domeniul sau societatea care a înregistrat dome-

niul pentru un ter , data înregistr rii, istoricul persoanelor ce au de inut 

site-ul de la achizi ie şi pân  în prezent. 

� De la societatea care a înregistrat domeniul pot fi  solicitate datele pri-

vind identitatea persoanei ce a solicitat înregistrarea  i metoda de plat  

folosit . 

� Din profi lul de pe diferite re ele sociale pot fi  ob inute informa ii care s  

conduc  la identifi carea persoanei care administreaz  site-ul. 
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c) identifi carea formelor de plat  a utiliz rii site-ului (în cazul în care acestea 

exist ) sau posibilitatea de a dona anumite sume de bani administratorul 

site-ului 

Donaţii 
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� În urma identifi c rii user-ului PayPal (sau oricare alt serviciu de plat ), 

poate fi  identifi cat administratorul site-ului  i pot fi  ob inute date privind 

situa ia fi nanciar  a utilizatorului ce folose  te acel cont – sume de bani 

ob inute din dona ii, pl i sau publicitate. 

� Ca urmare a idenfi c rii metodei de plat  folosite (card, transfer bancar, 

PayPal etc.), vor fi  efectuate demersurile necesare în vederea ob inerii 

datelor fi nanciare ale persoanei care a efectuat plata serviciilor achi-

zi ionate. Dup  ob inerea autoriza iei prealabile a transmiterii datelor 

fi nanciare de la judec torul de drepturi şi libert i, ordonan a procuro-

rului se transmite direct societ ii comerciale ce are datele fi nanciare, 

în cazul în care acesta are sediul în România, sau prin intermediul unei 

autorit i judiciare prin formularea unei comisii rogatorii în cazul în care 

societatea comercial  are sediul în alt stat. 

d) designer-ul website-ului (persoana fi zic  sau cea juridic  care a creat site-

ul) şi anun uri publicitare (bannere), 

� Identifi carea persoanei (fi zice sau juridice) ce a creat site-ul poate con-

duce la identifi carea administratorului site-ului. 

� Identifi carea bannere-lor publicitare din site poate conduce la identifi ca-

rea persoanelor ce au cump rat spa iu publicitar în site (posibili martori) 

 i ulterior la identifi carea administratorului site-ului. 

� În cadrul paginii de contact a site-ului sau în alte arii ale site-ului pot fi  

identifi cate adrese de email, numere de telefon, conturi bancare, ID-uri 

(Yahoo Messenger, Skype, etc.) folosite de administratoratorul site-ului, 

care ulterior pot fi  folosite la identifi carea acestuia prin intermediul site-

urilor de c utare (Yahoo, Google, Bing, etc.) 

e) localizarea IP-ului la care este g zduit site-ul (hosting) 

� Utilizând adresa IP ob inut  în urma verifi c rii prin intermediul WHOIS, 

se poate identifi ca ISP-ul – societatea ce ofer  serviciile de gazduire 

pentru site (hosting). 

� De la societatea ce g zduie  te site-ul pot fi  solicitate datele privind 

identitatea persoanei care a solicitat furnizarea serviciilor de hosting  i 

metoda de plat  folosit . 
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� C tre aceast  societate va fi  comunicat  ordonan a de conservare a 

datelor informatice (con inutul întregului site, datele de logare în siste-

mele de administrare a site-ului), urmând ca dup  autorizarea preala-

bil  a judec torului de drepturi  i libert i aceasta s  transmit  datele 

conservate. 

� Dup  ob inerea autoriza iei prealabile a transmiterii datelor de la jude-

c torul de drepturi şi libert i, ordonan a procurorului se transmite ISP-

ului direct, în cazul în care acesta are sediul în România sau prin inter-

mediul unei autorit i judiciare prin formularea unei comisii rogatorii în 

cazul în care ISP-ul are sediul în alt stat. 

f) localizarea serviciului DNS (Domain Name Server) – în vederea identifi c rii 

persoanei care a achizi ionat furnizarea serviciilor DNS şi a metodei de pla-

t  folosite

g) identifi carea preliminar  a unor titluri de opere, a datei punerii la dispozi ie 

şi a num rului de vizualiz ri. 

� În cadrul unor sec iuni ale site-ului poate fi  determinat num rul de opere 

puse la dispozi ie, titlurile operelor puse la dispozi ie, data la care acestea 

au fost puse la dispozi ie sau num rul de vizualiz ri. 

Toate activit ile de verifi care pot fi  fi xate prin: capturi de ecran, capturi video (folo-

sind programe, cum ar fi : Ezvid Video Maker, Camtasia Studio, etc.), copierea local  

a informa iilor publice ale site-ului (folosind programe cum ar fi  HTTrack Website 

Copier, Website Ripper Copier etc.). Ele se consemneaz  într-un proces-verbal în-

tocmit în conformitate cu art. 199 din CPP. 
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Conservarea con inutului site-ului  i conservarea datelor privind trafi cul informa i-

onal – datele privind autentifi carea în sistemele informatice pentru administrarea 

site-ului, în condi iile art.154 alin.1  i 2 din CPP, cu obligarea ISP-ului s  conserve 

imediat datele informatice şi datele privind trafi cul informa ional pe care le de-

ine  i s  le men in  integritatea, în condi ii de confi den ialitate, este o m sur  

ce trebuie dispus  cu celeritate, având în vedere c  aceste date sunt esen iale 

pentru atingerea scopului procesului penal. În situa ia în care ISP-ul nu î  i are 

sediul în România, solicitarea de conservare dispus  prin ordonan , urmeaz  a 

fi  transmis  prin re eaua Conven iei Cybercrime 24/7, al c rei punct de contact 

pentru România este stabilit în cadrul Direc iei pentru Investigarea Infrac iunilor 

de Criminalitate Organizat   i Terorism. Dup  primirea confi rm rii de conservare, 

procurorul solicit  instan ei competente autorizarea pentru transmiterea date-

lor conservate, întocmind în acest sens un referat în conformitate cu dispozi iile 

art.154 alin.6  i 7 din CPP. 

4. Comisiile rogatorii ce urmeaz  a fi  transmise autorit ilor judiciare din alte state 

pentru transmiterea datelor conservate precum şi a altor documente, vor urma 

regulile stabilite în actele/tratatele aplicabile în rela ia cu statul solicitat. Astfel, 

în ceea ce prive  te solicit rile adresate unei autorit i a unui stat membru al 

Uniunii Europene, în baza principiului cooper rii directe, ele se pot adresa direct 

autorit ii judiciare competente. Pentru celelalte state, urmeaz  a se avea în ve-

dere tratatele interna ionale de asisten  judiciar  reciproc , precum  i tratatele 

bilaterale, autoritatea central  pentru statul român fi ind Ministerul Justi iei. În 

cazul SUA, conform tratatului bilateral comisia rogatorie interna ional  se tran-

mite prin Ministerului Justi iei, inând cont c  autorit ile judiciare americane 

solicit  urm toarele: 

� Confi rmare sau declara ie a reprezentantului titularului de drepturi din care 

s  rezulte c  nu a consim it la punerea la dispozi ia publicului a operelor pe 

acel site;

� Transmiterea a minimum trei titluri de opere înc lcate prin intermediului si-

te-ului respectiv;

� Dovada c  site-ul este func ional. 

5. Culegerea datelor despre presupuşii f ptuitori, dac  aceştia sunt persoane fi zi-

ce sau persoane juridice precum şi num rul persoanelor implicate în activitatea 

infrac ional , rela iile pe care aceştia le au între ei, locul de unde desf şoar  

activitatea, modalitatea de comunicare, frecven a comunic rii etc. 

6. În cazul persoanelor fi zice, primele verifi c ri trebuie s  con in  datele furnizate 

de DEPABD, datele din surse deschise (Facebook, baze de date puse la dispo-

zi ie de ONG- uri precum RISE Project, date furnizate de motoarele de c utare), 

informa iile de inute la nivelul MAI de c tre birourile/serviciile de analiza infor-

ma iilor, datele furnizate de autorit ile cu competen e în domeniul securit ii 
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na ionale sau serviciile de informa ii. În cazul cet enilor str ini, este necesar  

verifi carea informa iilor de inute de ORI şi IGPF. Este necesar  verifi carea exis-

ten ei altor dosare penale cu privire la aceleaşi persoane şi dac  au existat do-

sare solu ionate cu privire la acestea. 

7. În cazul persoanelor juridice, trebuie stabilite cu prioritate datele accesibile di-

rect prin portalul ONRC pentru a determina dac  aceste societ i sunt în func-

iune sau inactive/radiate/în insolven , datele statistice puse la dispozi ie pe 

site-ul Ministerului Finan elor Publice (po i stabili dimensiunea societ ii, rula-

jul de bunuri şi fonduri, gradul de profi tabilitate, pierderile înregistrate, num rul 

mediu de angaja i, cifra de afaceri, dac  depune sau nu depune declara ii fi s-

cale), dac  au sediul pe teritoriul României, dac  au puncte de lucru, structura 

organelor de conducere, date de contact. 

8. Având în vedere faptul c  infrac iunile ce aduc atingere drepturilor de proprie-

tate intelectual  presupun de cele mai multe ori transferuri de capital, circuite 

fi nanciare complexe şi venituri ce trebuie s  fi e transferate între participan ii la 

comiterea infrac iunilor pot fi  solicitate datele/analizele/informa iile de inute 

de Ofi ciul Na ional Pentru Combaterea Sp l rii Banilor cu privire la persoanele 

juridice şi la persoanele fi zice anchetate. În urma analizei se poate stabili circu-

itul şi fl uxul de capital, entit ile care furnizeaz  sumele de bani, modalitatea de 

transfer, persoanele împuternicite s  efectueze opera iuni bancare, retragerile 

de numerar, justifi carea utilizat  pentru aceste opera iuni, perioada de activita-

te a fl uxului fi nanciar şi temporizarea activit ii de transfer a capitalului. 

9. În cazul în care activitatea ilicit  este derulat  prin intermediul unei persoane 

juridice, sunt necesare verifi c ri specifi ce fi scale, contabile şi fi nanciare pen-

tru determinarea situa iei juridice, a situa iei economice şi a domeniului de 

activitate: 

� Solicitarea dosarului complet de inut de ONRC (astfel se pot identifi ca mo-

difi c rile în ceea ce priveşte asocia ii şi administratorii, mutarea sediului, 

existen a punctelor de lucru, domeniul de activitate, actele ce au stat la 

baza modifi c rilor intervenite în situa ia juridic  a societ ii, persoana care 

a fost desemnat  s  înregistreze societatea şi modifi c rile intervenite – de 

obicei persoana care se afl  în rela ie cu ONRC poate furniza date privind 

controlul societ ii şi persoanele reale care au solicitat înregistr rile) 

� Solicitarea datelor de inute de Ministerul Muncii şi ITM, datele înscrise în 

REVISAL şi REGIS (astfel se poate stabili identitatea persoanelor care au 

derulat activit i în baza unui contract de munc  sau colaborare, perioada 

derul rii contractului, func ia ocupat , remunera ia acordat ) – persoane-

le angajate în cadrul societ ii pot furniza informa ii cu privire la realitatea 

înregistr rilor privind societatea, activitatea derulat  de persoana juridic , 

persoanele care controlau în fapt persoana juridic  
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� Solicitarea de la MFP – ANAF a documentelor şi datelor din care se poate 

determina dac  persoana juridic  este pl titoare de TVA, dac  are raport rile 

contabile depuse, dac  au fost efectuate controale tematice şi inspec ii fi sca-

le, care este dimensiunea activit ii, profi tul şi profi lul societ ii comerciale 

� Ob inerea datelor fi scale de la ANAF, respectiv diagramele clynx (diagrame 

generate pe baza declara iilor 394 şi 390 depuse de contribuabil şi parte-

neri în cazul în care unul dintre aceştia de ine un cod de TVA şi este pl titor 

de TVA), declara ii 300 (decont TVA), declara iile 100 (impozit pe profi t), de-

clara iile 390 (privind livr rile şi achizi iile intracomunitare), declara iile 394 

(declara ii informative privind livr rile şi achizi iile pe teritoriul na ionale) 

� Ob inerea datelor fi scale de la ANV în ceea ce priveşte opera iunile comer-

ciale extra- comunitare (DVI şi DVE). Se poate verifi ca dac  au existat sau 

exist  la nivelul ANV cereri de interven ie formulate de ter i în ceea ce pri-

veşte drepturile de proprietate intelectual  

� Ob inerea datelor de inute de ANCPI cu privire la imobilele existente în pro-

prietatea societ ii şi în proprietatea persoanelor fi zice care se ocup  de 

administrarea acesteia 

� Identifi carea persoanelor care se ocup  de contabilitatea societ ii (aceştia 

pot fi  angaja i ai societ ii sau pot fi  persoane independente, societ i co-

merciale sau PFA care pot s  apar  în declara iile privind opera iunile efec-

tuate pe teritoriul na ional), persoanele care depun declara iile fi scale, per-

soanele care de in certifi catul digital pentru depunerea declara iilor online 

(în posesia acestor persoane pot fi  identifi cate documentele societ ii) 

10. Identifi carea conturilor bancare ale persoanelor fi zice şi persoanelor juridic şi 

ob inerea rulajelor de cont poate determina identifi carea clien ilor, frecven a 

pl ilor şi poate oferi date cu privire la costurile produselor şi serviciilor. Ob ine-

rea documentelor bancare de la data deschiderii contului permit identifi carea 

persoanelor împuternicite pe cont, a existen ei serviciului de internet banking, 

a eliber rii cardurilor bancare. 

11. În cazul în care avem o infrac iune care se desf şoar  în mediul fi zic, în func ie 

de caracteristicile concrete, poate fi  oportun  localizarea şi determinarea trase-

ului mijloace auto cu care se efectueaz  transportul m rfurilor, prin montarea 

dispozitivelor GPS de urm rire. În cazul în care livrarea se efectueaz  prin curi-

erat (de tipul DHL de exemplu), se poate solicita re inerea şi perchezi ionarea 

coresponden ei precum şi ob inerea datelor privind contul colector utilizat pen-

tru primirea sumelor de bani. 

12. În cazul în care exist  mai multe persoane care ajut  la s vârşirea infrac iunii, 

pot fi  folosi i colaboratori, persoane din cadrul grupului de f ptuitori care ur-

meaz  a fi  autoriza i fi e s  efectueze diverse activit i. În plus, în cazul derul rii 

activit ii într-un mediu comercial pot fi  identifi ca i martori dintre persoanele 



49

care îşi desf şoar  activitatea în acelaşi spa iu, persoane care pot furniza ele-

mente detaliate despre activitatea infrac ional  şi care pot s  ajute la punerea 

în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnic  în mediul ambiental 

13. În cazul infrac iunilor ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectual , în 

special cele s vârşite în mediu digital, este necesar  folosirea metodelor spe-

cial de investigare. Dup  identifi carea serverului se poate ob ine mandatul de 

supraveghere tehnic , pot fi  interceptate şi localizate comunic rile prin inter-

mediul poştei electronice sau poate fi  solicitat accesul la un sistem informatic, 

metode prin care se poate documenta activitatea în timp real. 

14. În momentul în care activitatea infrac ional  este sufi cient de bine conturat , 

se vor identifi ca şi verifi ca loca iile unde urmeaz  s  se efectueze perchezi ii 

domiciliare şi se va stabili momentul efectu rii perchezi iilor şi ce bunuri se ri-

dic . Este important s  fi e identifi cate autoturismele folosite de f ptuitori şi s  

se efectueze perchezi ia acestora având în vedere c  în cele mai multe cazuri în 

interiorul acestora pot fi  identifi cate documente, unit ii de calcul, înscrisuri sau 

carduri bancare. 

15. În momentul efectu rii perchezi iilor domiciliare, este important s  fi e verifi cate 

sistemele de calcul, înaintea ridic rii, în vederea determin rii existen ei meca-

nismelor de protec ie care ar putea s  deterioreze datele stocate. În mod proce-

dural, pentru siguran , unit ile de calcul trebuie ridicate în modalitatea în care 

acestea au fost identifi cate (deschise sau închise). Se vor ridica toate suporturi-

le optice identifi cate, medii de stocare externe, înscrisuri personale, documente 

de transport şi documentele privind transferuri de bani prin unit i bancare sau 

servicii de tip Western Union. Smartphonurile con in informa ii care pot ajuta 

ancheta penal , respectiv comunic ri de tip sms sau mms, agenda telefoni-

c , arhivele de la aplica ii precum Viber sau Whatsapp, documente create sau 

transferate pe sistemul de operare, istoricul browserului de internet, parole şi 

conturi pentru diverse aplica ii, istoricul c su elor de poşt  electronica. 

16. Efectuarea perchezi iilor informatice asupra sistemelor de calcul ridicate. 

17. Audierea în calitate de martori a cump r torilor/utilizatorilor identifi ca i, trans-

portatorilor, angaja ilor. 

18. Efectuarea constat rii tehnico-ştiin ifi ce sau a expertizei precum şi solicitarea 

informa iilor tehnice de la titularul de drepturi. 
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1. Curtea de Justi ie a Uniunii Europene www.curia.europa.eu

Curtea de Justi ie a Uniunii Europene (CJUE) interpreteaz  legisla ia UE, pentru a se 

asigura c  aceasta se aplic  în acela i mod în toate rile membre i solu ioneaz  

litigiile juridice dintre guvernele na ionale i institu iile europene.

Cele mai frecvente tipuri de cauze sunt cele care vizeaz  interpretarea legisla iei 

(hot râri preliminare) – instan ele na ionale ale rilor UE sunt obligate s  garante-

ze aplicarea corespunz toare a legisla iei europene, dar exist  riscul ca instan ele 

din ri diferite s  interpreteze legisla ia în mod diferit. Dac  o instan  na iona-

l  are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unui act legislativ al UE, 

aceasta poate s  solicite opinia Cur ii de Justi ie. Acela i mecanism poate fi  utilizat 

i pentru a determina dac  un act legislativ sau o practic  na ional  este compati-

bil  cu dreptul UE.

Curtea nu solu ioneaz  litigiul na ional. Instan a na ional  are obliga ia de a solu i-

ona cauza conform deciziei Cur ii. Aceast  decizie este obligatorie, în egal  m su-

r , pentru celelalte instan e na ionale care sunt sesizate cu o problem  similar .

1. Proprietarul unui site internet poate, f r  autorizarea titularilor, s  fac  trimi-

tere prin hiperlinkuri la opere disponibile pe un alt site

Hot rârea în cauza C-466/12 publicat  la 14 februarie 2014

Proprietarul unui site internet poate, f r  autorizarea titularilor de drepturi de autor, 

s  fac  trimitere prin hiperlinkuri la opere protejate disponibile în mod liber pe un 

alt site. Situa ia este aceea i în cazul în care internau ii care acceseaz  acest link au 

impresia c  opera le este afi at  de pe site-ul care con ine linkul.

Anumite articole de pres  redactate de mai mul i jurnali ti suedezi au fost publica-

te în acces liber pe site-ul internet al Göteborgs-Posten. Retriever Sverige, o soci-

etate suedez , exploateaz  un site internet care le furnizeaz  clien ilor s i linkuri 

internet care pot fi  accesate (hiperlinkuri) c tre articole publicate pe alte site-uri 

Internet, între care site-ul Göteborgs-Posten.

Retriever Sverige nu a solicitat îns  jurnali tilor în cauz  autoriza ia de a crea hiper-

linkuri c tre articolele publicate pe site-ul Göteborgs-Posten. Svea hovrätt (Curtea 

de Apel din Svea, Suedia) a sesizat Curtea de Justi ie pentru a stabili dac  furniza-

rea unor astfel de linkuri constituie un act de comunicare public  în sensul dreptu-

CAPITOLUL

6 JURISPRUDEN
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lui Uniunii. În cazul unui r spuns afi rmativ, stabilirea de hiperlinkuri nu ar fi  posibil  

f r  autorizarea titularilor de drepturi de autor. Astfel, dreptul Uniunii prevede c  

autorii au dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice orice comunicare public  

a operelor lor.

În hot rârea pronun at , Curtea consider  c  furnizarea unor linkuri care pot fi  ac-

cesate c tre opere protejate constituie un act de comunicare. Astfel, un asemenea 

act este defi nit ca punerea unei opere la dispozi ia publicului, astfel încât acesta s  

o poat  accesa (chiar dac  nu utilizeaz  aceast  posibilitate). În plus, se poate con-

sidera c  poten ialii utilizatori ai site-ului exploatat de Retriever Sverige constituie un 

public, având în vedere c  num rul lor este nedeterminat i destul de important.

Curtea aminte te îns  c  respectiva comunicare trebuie s  se adreseze unui public 

nou, cu alte cuvinte unui public care nu a fost luat în considerare de titularii de drep-

turi de autor la momentul autoriz rii comunic rii ini iale. Potrivit Cur ii, un asemenea 

„public nou” lipse te în cazul site-ului exploatat de Retriever Sverige. Astfel, având în 

vedere c  operele propuse pe site-ul Göteborgs- Posten erau în liber acces, utiliza-

torii site-ului Retriever Sverige trebuie considera i ca f când parte din publicul luat 

deja în considerare de jurnali ti la momentul autoriz rii public rii articolelor pe site-

ul Göteborgs-Posten. Aceast  constatare nu este repus  în discu ie de împrejurarea 

c  internau ii care acceseaz  linkul au impresia c  opera le este afi at  de pe site-ul 

Retriever Sverige, de i provine în realitate de la Göteborgs-Posten.

Curtea concluzioneaz  c  proprietarul unui site internet, precum cel al Retriever 

Sverige, poate, f r  autorizarea titularilor de drepturi de autor, s  fac  trimitere prin 

hiperlinkuri la opere protejate disponibile în mod liber pe un alt site.

Situa ia ar fi  îns  diferit  în ipoteza în care un hiperlink le-ar permite utilizatorilor 

site-ului pe care se g se te acest link s  eludeze m surile restrictive luate de site-

ul pe care se g se te opera protejat  pentru a restrânge accesul publicului numai 

la abona ii s i, întrucât în aceast  ipotez  utilizatorii men iona i nu ar fi  fost lua i 

în considerare ca public poten ial de titularii de drepturi de autor atunci când au 

autorizat comunicarea ini ial .

În sfâr it, Curtea declar  c  statele membre nu au dreptul de a conferi o protec ie 

mai ampl  titularilor de drepturi de autor prin extinderea no iunii de „comunicare 

public ”. Astfel, acest fapt ar avea drept efect crearea unor diferen e legislative i, 

prin urmare, a unei insecurit i juridice, în timp ce directiva în discu ie urm re te 

tocmai remedierea acestor probleme.

2. Postarea pe un site internet a unui hiperlink privind operele protejate prin 

dreptul de autor  i publicate pe un alt site internet f r  autoriza ia autorului 

nu constituie o „comunicare public ” atunci câ nd persoana care posteaz  

acest link ac ioneaz  f r  scop lucrativ  i f r  a cunoa  te caracterul nelegal 

al public rii acestor opera. În schimb, în cazul în care aceste hiperlinkuri 
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sunt furnizate în scop lucrativ, trebuie prezumat  cunoa  terea caracterului 

nelegal al public rii pe cel lalt site internet

Hot rârea în cauza C – 160/15 publicat  la 8 septembrie 2016, V GS Media BV 

contra Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt 

Geertruida Dekker

Postarea pe un site internet a unui hiperlink privind operele protejate prin dreptul 

de autor  i publicate pe un alt site internet f r  autoriza ia autorului nu constituie 

o „comunicare public ” atunci câ nd persoana care posteaz  acest link ac ioneaz  

f r  scop lucrativ  i f r  a cunoa  te caracterul nelegal al public rii acestor opere. 

În schimb, în cazul în care aceste hiperlinkuri sunt furnizate în scop lucrativ, trebuie 

prezumat  cunoa  terea caracterului nelegal al public rii pe cel lalt site internet

GS Media exploateaz  site-ul internet GeenStijl pe care se g sesc, potrivit infor-

ma iilor oferite de acest site, „nout i, revela ii scandaloase şi anchete jurnalistice 

în leg tur  cu subiecte amuzante şi pe un ton jovial” şi care este unul dintre cele 

mai frecventate zece site-uri de actualit i din rile de Jos. În anul 2011, GS Media 

a publicat un articol  i un hiperlink care trimitea cititorii la un site australian pe 

care erau puse la dispozi ie fotografi i ale doamnei Dekker. Aceste fotografi i erau 

publicate pe site-ul australian f r  consim mâ ntul Sanoma, editorul revistei luna-

re Playboy care de ine drepturile de autor pentru fotografi ile în discu ie. În pofi da 

soma iilor adresate de Sanoma, GS Media a refuzat s  îndep rteze hiperlinkul în 

discu ie. Atunci câ nd site-ul australian a îndep rtat fotografi ile la cererea formulat  

de Sanoma, GeenStijl a publicat un nou articol care con inea la râ ndul lui un hiper-

link c tre un alt site, pe care puteau fi  v zute fotografi ile în discu ie. Acest din urm  

site a dat curs, de asemenea, cererii formulate de Sanoma de a înl tura fotografi ile. 

Internau ii care au vizitat forumul site-ului GeenStijl au postat, ulterior, noi linkuri 

care trimiteau c tre alte site-uri pe care puteau fi  consultate fotografi ile.

Potrivit Sanoma, GS Media a adus atingere dreptului de autor. Fiind sesizat  în 

recurs, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Suprem  a rilor de Jos) adreseaz  

Cur ii de Justi ie întreb ri cu privire la acest aspect. Astfel, în temeiul unei directive 

a Uniunii, fi ecare act de comunicare public  a unei opere trebuie s  fi e autorizat de 

titularul dreptului de autor1. Cu toate acestea, Hoge Raad arat  c  internetul abund  

de opere publicate f r  acordul titularului dreptului de autor. Pentru operatorul unui 

site internet nu va fi  întotdeauna simplu s  verifi ce dac  autorul  i-a dat acordul.

În hot râ rea pronun at , Curtea constat  c , în temeiul directivei în discu ie, statele 

membre trebuie s  garanteze dreptul exclusiv al autorilor de a autoriza sau de a 

interzice orice comunicare public  a operelor lor. În acela  i timp, aceast  directiv  

urm re  te men inerea unui echilibru just între, pe de o parte, interesul titularilor 

drepturilor de autor  i, pe de alt  parte, protec ia intereselor şi a drepturilor funda-

mentale ale utilizatorilor de obiecte protejate, în special libertatea lor de exprimare 

şi de informare, precum şi interesul general.
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Curtea aminte  te jurispruden a sa anterioar  potrivit c reia no iunea „comunicare 

public ” implic  o apreciere individualizat , care trebuie s  in  cont de mai multe 

criterii complementare. Printre aceste criterii fi gureaz , în primul râ nd, în special, 

caracterul deliberat al interven iei. Astfel, utilizatorul efectueaz  un act de comuni-

care atunci câ nd intervine, pe deplin con  tient de consecin ele comportamentului 

s u, pentru a oferi clien ilor s i accesul la o oper  protejat . În al doilea râ nd, no iu-

nea „public” priveşte un num r nedeterminat de poten iali destinatari şi presupune, 

pe de alt  parte, existen a unui num r de persoane destul de important. În al treilea 

râ nd, este relevant caracterul lucrativ al unei comunic ri publice.

Curtea precizeaz  c  jurispruden a sa anterioar  privea numai postarea de hiperlin-

kuri c tre opere disponibile în mod liber pe un alt site internet cu consim mâ ntul 

titularului  i c  nu se poate deduce din aceast  jurispruden  c  postarea unor ast-

fel de linkuri ar fi  exclus , din principiu, din no iunea „comunicare public ” atunci 

câ nd operele în discu ie au fost publicate pe un alt site f r  autorizarea titularului.

În aceast  din urm  ipotez , Curtea subliniaz  îns  c  internetul are o importan  

aparte pentru libertatea de exprimare şi de informare şi c  hiperlinkurile contribuie 

la buna sa func ionare, precum şi la schimbul de opinii şi de informa ii. În plus, 

Curtea admite c  poate fi  difi cil, în special în cazul particularilor care doresc s  pos-

teze astfel de linkuri, s  verifi ce dac  este vorba despre opere care sunt protejate şi, 

eventual, dac  titularii drepturilor de autor ai acestor opere au autorizat publicarea 

lor pe internet.

Avâ nd în vedere aceste circumstan e, Curtea decide c , pentru aprecierea indivi-

dualizat  a existen ei unei „comunic ri publice”, trebuie, atunci câ nd postarea unui 

hiperlink c tre o oper  disponibil  în mod liber pe un alt site internet este efectuat  

de o persoan  care, procedâ nd în acest fel, nu urm reşte un scop lucrativ, s  se in  

cont de împrejurarea c  aceast  persoan  nu ştie şi nu poate în mod rezonabil s  

ştie c  aceast  oper  a fost publicat  pe internet f r  autorizarea titularului dreptu-

rilor de autor. În fapt, o astfel de persoan  nu intervine, ca regul  general , pe deplin 

conştient  de consecin ele comportamentului s u pentru a oferi unor clien i acces 

la o oper  publicat  nelegal pe internet.

În schimb, atunci câ nd se stabile  te c  o astfel de persoan  ştia sau trebuia s  

ştie c  hiperlinkul pe care l-a postat confer  accesul la o oper  publicat  nelegal, 

de exemplu ca urmare a faptului c  a fost avertizat  de titularii dreptului de autor, 

furnizarea acestui link constituie o „comunicare public ”. Situa ia este aceeaşi în 

ipoteza în care acest link permite utilizatorilor s  evite m suri de restric ie luate de 

site-ul pe care se afl  opera protejat  cu scopul de a restrâ nge accesul publicului la 

aceasta doar pentru abona i.

Pe de alt  parte, atunci câ nd postarea unor hiperlinkuri se realizeaz  în scop lu-

crativ, este de aşteptat ca autorul unei astfel de post ri s  efectueze verifi c rile 

necesare pentru a se asigura c  opera vizat  nu este publicat  nelegal. Prin urmare, 
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trebuie s  se prezume c  aceast  postare a intervenit cunoscâ ndu-se pe deplin na-

tura protejat  a operei şi eventuala lips  a unei autoriza ii de publicare pe internet 

din partea titularului dreptului de autor. În astfel de împrejur ri şi în m sura în care 

aceast  prezum ie nu este r sturnat , actul care const  în postarea unui link care 

poate fi  accesat c tre o oper  nelegal publicat  pe internet constituie o „comuni-

care public ”.

În spe , este cert c  GS Media a furnizat în scopuri lucrative hiperlinkurile c tre 

fi şierele care con ineau fotografi ile  i c  Sanoma nu autorizase publicarea acestor 

fotografi i pe internet. În plus, din prezentarea situa iei de fapt pare s  rezulte, astfel 

cum decurge din decizia de trimitere a Hoge Raad, c  GS Media era conştient  de 

caracterul nelegal al acestei public ri şi c  ea nu putea, aşadar, s  r stoarne pre-

zum ia c  postarea acestor linkuri a avut loc cunoscâ ndu-se pe deplin caracterul 

nelegal al acestei public ri. Sub rezerva verifi c rilor ce revin în sarcina Hoge Raad, 

prin postarea acestor linkuri, GS Media a realizat, a  adar, o „comunicare public ”.

3.  Furnizarea i gestionarea online a unei platforme de partajare a unor ope-

re protejate, precum „The Pirate Bay”, pot constitui o înc lcare a dreptului 

de autor. Chiar dac  operele în cauz  au fost postate online de utilizatorii 

platformei de partajare, administratorii acesteia joac  un rol indispensabil 

în punerea la dispozi ie a operelor în discu ie.

Hot rârea în cauza C – 610/15 publicat  la 14 iunie 2017 Stichting Brein/Ziggo BV, 

XS4All Internet BV

Furnizarea i gestionarea online a unei platforme de partajare a unor opere prote-

jate, precum „The Pirate Bay”, pot constitui o înc lcare a dreptului de autor. Chiar 

dac  operele în cauz  au fost postate online de utilizatorii platformei de partajare, 

administratorii acesteia au un rol indispensabil în punerea la dispozi ie a operelor în 

discu ie.

Ziggo i XS4ALL sunt furnizori de acces la internet. Unii abona i ai acestora, pro-

por ia fi ind semnifi cativ , utilizeaz  platforma de partajare online „The Pirate Bay”. 

Aceast  platform  permite utilizatorilor s  partajeze i s  încarce, prin intermediul 

fragmentelor („torrents”), opere care se afl  pe propriile calculatoare. Unii dintre 

abona ii acestora, propor ia fi ind semnifi cativ , utilizeaz  platforma de partajare 

online TPB, un indexator de fi iere BitTorrent. BitTorrent este un protocol prin care 

utilizatorii (numi i „peers”) pot partaja fi iere. Caracteristica esen ial  a BitTorrent 

const  în faptul c  fi ierele care urmeaz  a fi  partajate sunt fragmentate în elemen-

te mai mici, care permit astfel evitarea utiliz rii unui server centralizat pentru sto-

carea fi ierelor respective, ceea ce u ureaz  sarcina serverelor individuale în cadrul 

procesului de partajare. Pentru a putea partaja fi iere, utilizatorii trebuie mai întâi 

s  descarce un program specifi c, numit „client-BitTorrent”, care nu este furnizat de 

platforma de partajare online TPB. Acest „client-BitTorrent” este un program care 

permite crearea de fi iere torrent.
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Fi ierele în cauz  sunt, în marea lor parte, opere protejate de dreptul de autor, f r  

ca titularii dreptului s  fi  autorizat administratorii i utilizatorii acestei platforme s  

efectueze acte de partajare.

Stichting Brein, o funda ie olandez  care ap r  interesele titularilor dreptului de 

autor, a sesizat instan ele olandeze pentru ca acestea s  oblige Ziggo i XS4ALL 

s  blocheze numele de domenii i adresele IP ale „The Pirate Bay”.

Sesizat  cu solu ionarea litigiului, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Suprem  a 

rilor de Jos) a decis s  solicite Cur ii de Justi ie s  se pronun e asupra interpret rii 

Directivei Uniunii asupra dreptului de autor. Hoge Raad urm re te s  afl e în esen  

dac  o platform  de partajare precum „The Pirate Bay” efectueaz  o „comunicare 

public ” în sensul directivei i poate, a adar, s  încalce dreptul de autor.

În hot rârea sa, Curtea se pronun  în sensul c  furnizarea i gestionarea unei plat-

forme de partajare online trebuie într-adev r s  fi e considerat  ca fi ind un act de 

comunicare în sensul directivei.

Curtea aminte te mai întâi jurispruden a sa anterioar  în materie, din care reie-

se c , în principiu, orice act prin care un utilizator acord  clien ilor s i, în deplin  

cuno tin  de cauz , accesul la opere protejate poate constitui un „act de comuni-

care” în sensul directivei.

În spe , este cert c , prin intermediul platformei „The Pirate Bay ”, operele proteja-

te de dreptul de autor sunt puse la dispozi ia utilizatorilor acestei platforme, astfel 

încât ace tia s  poat  avea acces la ele, din orice loc i în orice moment.

Admi ând în acela i timp c  operele în cauz  au fost postate online de utilizatori, 

Curtea subliniaz  c  administratorii platformei joac  un rol indispensabil în pune-

rea la dispozi ie a acestor opere. În acest context, Curtea men ioneaz  indexarea 

fi ierelor torrent de c tre administratorii platformei, pentru ca operele la care trimit 

aceste fi iere torrent s  poat  fi  localizate i înc rcate de utilizatori. În plus, „The 

Pirate Bay” ofer , pe lâng  un motor de c utare, categorii, care sunt întemeiate pe 

natura operelor, pe genul sau pe popularitatea lor. Pe de alt  parte, administratorii 

înl tur  fi ierele torrent vechi sau eronate i fi ltreaz  activ anumite con inuturi.

Curtea subliniaz  deopotriv  c  operele protejate în discu ie sunt comunicate efec-

tiv publicului. Astfel, unii abona i ai societ ilor Ziggo i XS4ALL, propor ia fi ind 

semnifi cativ , au desc rcat fi iere media prin intermediul platformei „The Pirate 

Bay”. Reiese de asemenea din observa iile prezentate Cur ii c  aceast  platform  

este utilizat  de un num r considerabil de persoane (pe platforma de partajare on-

line s-au raportat în acest sens mai multe zeci de milioane de utilizatori). Adminis-

tratorii platformei „The Pirate Bay” au fost informa i de altfel în leg tur  cu faptul 

c  platforma lor d  acces la opere publicate f r  autorizarea titularilor de drepturi. 

În plus, aceia i administratori manifest  în mod expres, pe blogurile i forumurile 

disponibile pe platforma respectiv , obiectivul de a pune la dispozi ia utilizatorilor 
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opere protejate i îi încurajeaz  pe ace tia s  efectueze copii ale acestor opere. În 

orice caz, din decizia Hoge Raad reiese c  administratorii platformei „The Pirate 

Bay” nu pot ignora c  aceast  platform  permite accesul la opere publicate f r  

autorizarea titularilor de drepturi.

În sfâr it, punerea la dispozi ie i gestionarea unei platforme, precum „The Pirate 

Bay”, sunt realizate în scopul ob inerii unui benefi ciu, întrucât aceast  platform  

genereaz , dup  cum reiese din observa iile prezentate Cur ii, venituri considera-

bile din publicitate.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declar :

No iunea „comunicare public ”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 

2001/29/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 mai 2001 privind ar-

monizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor i drepturilor conexe în societa-

tea informa ional , trebuie interpretat  în sensul c  acoper , în împrejur ri precum 

cele în discu ie în litigiul principal, punerea la dispozi ie i gestionarea pe internet 

a unei platforme de partajare online care, prin indexarea de metadate referitoare la 

opere protejate i prin furnizarea unui motor de c utare, permite utilizatorilor acestei 

platforme s  localizeze operele men ionate i s  le partajeze în cadrul unei re ele de 

la utilizator la utilizator („peer-to-peer”).

2. România

1. Infrac iunea de punere la dispozi ia publicului de opere f r  consim mântul 

tiularului dreptului s vâr it  de c tre administratorii unui site de ”torrent” – 

infrac iune predicat pentru infrac iunea de sp lare a banilor

În perioada martie 2009–mai 2014, inculpa ii persoane fi zice MA, MB i MC i in-

culpatele persoane juridice S.C.AB S.R.L. i S.C.AC S.R.L. au administrat, în fapt, si-

te-urile de ”torrente” www.torrents.ro i www.Ttorrents.org, prin care au fost puse 

la dispozi ia publicului opere muzicale, f r  consim mântul titularilor de drepturi, 

sesizarea fi ind depus  de c tre AIMR (Asocia ia Industriei Muzicale din România), 

la data de 8.05.2009. 

De asemenea, în perioada martie 2009–decembrie 2013, inculpa ii au dobândit din 

activitatea infrac ional  desf urat  pe site-urile de ”torrente”, 1.786.704,82 RON, 

26.406,58 EUR i 1534,76 USD, pl ile fi ind f cute de c tre utilizatorii celor dou  

site-uri prin SMS-uri trimise la numerele scurte 7XXX i 7XXX, prin transfer bancar 

în conturile Paypal: europaypal@xxx.ro i usdpaypal@xxx.ro, sau în contul bancar 

având IBAN XXXX. Informa iile privind modalit ile de achizi ie i conturile în care 

se puteau face pl ile, se afl au atât pe site-urile de ”torrente” cât i pe site-ul www.

storage.ro, care era promovat în cadrul acestora.
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Inculpatul MA a desf urat urm toarele activit i: asigurarea, gestionarea i coor-

donarea tehnic  a resurselor umane i materiale necesare func ion rii site-urilor 

de ”torrente”, îndeplinind calitatea de asociat i administrator în S.C. AB S.R.L. (so-

cietate care i-a încetat activitatea în cursul urm ririi penale) i S.C. AC S.R.L., soci-

et i folosite atât pentru între inerea i func ionarea site-urilor cât i pentru a crea 

aparen a de legalitate în încasarea banilor din activitatea infrac ional . 

Inculpatul MA, în calitate de asociat i administrator al S.C. AC S.R.L., a condus activi-

t ile angaja ilor acestei societ i în vederea asigur rii func ion rii site-urilor www.tor-

rents.ro, www.Ttorrents.org i www.storage.ro, punând la dispozi ie spa iul pentru func-

ionarea activit ii S.C. AB S.R.L., pentru g zduirea angaja ilor, asigurarea serviciului de 

colocare cu acces în internet, pentru serverul companiei S.C. AB S.R.L., crearea de servi-

cii de VPN, suport tehnic (confi gurarea i între inerea sistemului linux pe care erau g z-
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duite toate site-urile, monitorizarea func ion rii acestora i alertarea administratorului 

de site – respectiv MB – despre disfunc ionalit i i erori în func ionarea serverelor).

Inculpatul MB a desf urat urm toarele activit i:

� coordona activit ile desf urate pe site-urile www.storage.ro, www.tor-

rents.org i www.Ttorrents.ro, având posibilitatea de a administra i actua-

liza informa iile din bazele de date aferente site-urilor anterior men ionate, 

fi ind totodat  i persoan  de leg tur  cu societatea M, furnizorul serviciilor 

micropayment prin SMS, rezolvând problemele ce aveau leg tur  cu pl ile 

efectuate de clien ii site-urilor;

� coordona activitatea site-ului www.torrents.ro având edin e cu persoanele 

ce erau implicate în activit ile site-ului – sta -ul site-ului: ”upload”-eri i 

moderatori;

� monitorizarea i raportarea c tre serviciul tehnic al societ ii S.C. AC S.R.L. a 

problemelor întâlnite pe ”tracker”: probleme de programare, de confi gurare, 

de comunica ii electronice;

� ad ugarea, testarea i monitorizarea de servicii suplimentare în cadrul site-

ului www.Ttorrents.org, prin intermediul c rora utilizatorii site-ului puteau 

avea acces la servicii de ”streaming” (furnizarea de con inut video la cerere) 

ale fi ierelor video partajate prin intermediul ”tracker”-ului;

� achizi ionarea de servicii tehnice necesare func ion rii site-ului: servicii ce asigu-

rau securitatea împotriva atacurilor informatice (servicii Virtual Private Network) 

i pentru distribuirea mai efi cient  la nivel global a trafi cului de date (folosind 

re ele de tip Content Delivery Network) sau solu ii de servere virtuale private;

� promovarea site-urilor i a anun urilor publicitare pe www.torrents.ro, www.

Ttorrents.ro, monitorizând i num rul de vizitatori ai site-urilor;

� administra site-urile acordând nivele de acces utilizatorilor acestora: ”uploa-

der”, moderator, utilizator normal;

� întocmea procedurile de verifi care a pl ilor pentru conturile VIP (Paypal, 

banc , SMS). 

Inculpatul MB era persoana care administra direct aceste site-uri, creând temati-

ca, modifi când con inutul sau moderând discu iile de pe forumuri. De asemenea, 

inculpatul MB a avut calitatea de asociat, în fapt i angajat în cadrul S.C. AB S.R.L. 

(societate care i-a încetat activitatea în cursul urm ririi penale). S.C. AB S.R.L. a 

fost folosit  atât pentru între inerea i func ionarea site-urilor, cât i pentru a crea 

aparen a de legalitate în încasarea banilor din activitatea infrac ional .

Inculpatul MC a desf urat urm toarele activit i: 

� asigurarea, gestionarea, coordonarea fi nanciar  a resurselor umane i ma-

teriale, echipamente harware i sofware necesare func ion rii site-urilor de 

”torrente”;
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� coordonarea platformelor de plat  i monitorizarea sumelor de bani ob inu-

te din comercializarea de abonamente VIP, prin intermediul platformei de 

plat  PayPal i de micro pl i prin intermediul SMS,

� dezvoltarea i promovarea site-urilor www.torrents.ro i www.Ttorrents.org;

� gestiona publicarea de anun uri publicitare pe site-urile de ”torrente”,

� gestiona crearea de conturi pe site-urile de ”torrente”, precum i procedurile 

de verifi care i promovare a utilizatorilor site-urilor.

Numele de domeniu al site-ului www.torrents.ro a fost înregistrat ini ial de c tre 

martorul X, iar la 15.11.2007 a fost preluat de c tre inculpatul MA, prin intermediul 

S.C. AB S.R.L.., (societate în care MC avea calitatea de asociat). Site-ul de ”torrente” 

a fost dezvoltat de c tre inculpatul MB i a func ionat în perioada 2007 – august 

2009, ulterior con inutul acestuia fi ind mutat pe site-ul www.Ttorrents.org, datorit  

investiga iilor demarate ca urmare a plângerii AIMR. 

Site-ul www.Ttorrents.org a fost înregistrat la data de 02.08.2009, numele de do-

meniu fi ind achizi ionat de c tre MB i a func ionat în perioada august 2009–mai 

2014, faptele fi ind s vâr ite sub inciden a legii penale pe toat  durata de func i-

onare a site-ului, acesta preluând atât structura cât i utilizatorii site-ului www.

torrents.ro. 

Ini ial g zduit în România, site-ul www.torrents.ro a fost mutat pe servere în Olanda, 

iar site-ul www.Ttorrents.org a fost mutat în Germania i în Suedia, sistemul tehnic 

de g zduire fi ind realizat de c tre martorul X, în calitate de angajat al S.C.AC S.R.L, 

societate care pentru o perioad  de timp le-a g zduit i pe serverele proprii.

Din declara iile tuturor persoanelor audiate în cauz , a rezultat c  inculpa ii MA i 

MC erau cei care solicitau direct angaja ilor celor dou  societ i remedierea tuturor 

problemelor legate de func ionarea site-urilor de torrente. De i inculpatul MB era 

o persoan  care administra direct aceste site-uri i modera discu iile pe forumuri, 

persoanele care aveau puterea de decizie în ceea ce prive te folosirea resurselor 

celor dou  societ i S.C. AB S.R.L i S.C.AC S.R.L., pentru între inerea i func iona-

rea site-urilor erau cei doi inculpa i, MA i MC.

Inculpa ii au stabilit de comun acord folosirea resurselor S.C. AC S.R.L. pentru admi-

nistrarea site-urilor de ”torrente” i crearea unui sistem de pl i pentru ob inerea de 

venituri din activitatea desf urat  pe site-urile de ”torrente”, astfel cum rezult  din 

declara iile coroborate ale acestora i ale martorilor audia i în cauz  precum i din co-

responden a descoperit  cu ocazia efectu rii perchezi iilor în sistemele informatice.

Modul de func ionare al site-urilor:

Accesul la aceste site-uri se f cea doar pe baz  de nume de utilizator (username) 

i parol  (password), fi ind creat  astfel o comunitate care avea acces la opere pro-

tejate, care începând cu luna ianuarie a anului 2009, putea cump ra acest acces 
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pentru a putea desc rca (download) cele mai recente opere protejate de drepturi de 

autor i drepturi conexe, prin intermediul achizi ion rii unui abonament VIP.

Pentru a le oferi acces facil c tre operele puse la dispozi ie, administratorii site-urilor 

au creat atât un index al tuturor operelor, dar au implementat i o func ie de c utare/

fi ltrare în func ie de ceea ce doreau utilizatorii site-urilor (fi lme, muzic  sau aplica ii). 

Modalitatea prin care utilizatorii aveau posibilitatea s  acceseze operele proteja-

te de drepturile de autor, era sistemul de ra ie, în care orice utilizator era obligat 

s  descarce atâtea date informatice (download) câte punea la dispozi ie ulterior 

(upload), ra ia fi ind stabilit  ca raport matematic „upload”/”download”, iar în mo-

mentul în care ra ia era sub 1, utilizatorii erau dezactiva i de pe site. 

Pentru a evita dezactivarea sau a nu avea probleme cu ra ia, exista posibilitatea 

achizi ion rii a dou  astfel de pachete: 

1. ”Premium storage” cu valabilitate 90 de zile i bonus statutul de VIP pe toat  

durata contului (la pre ul de 7 euro + T.V.A., prin trimiterea unui SMS la num -

rul 7XXX, valabil doar în re elele V i O, format din dou  cuvinte: PREMIUM 

urmat de codul unic de identifi care primit pe adresa de e-mail). Sistemul de 

tip ra ie era dezactivat, astfel încât, pentru o perioad  de timp determinat , 

de in torul contului „VIP” putea desc rca o cantitate nelimitat  de date infor-

matice de pe paginile www.torents.ro i ulterior, de pe www.Ttorrents.org. 

2. ”Register Storage” cu bonus 100 GB de upload pe ra ia personal  (contra 

sumei de 3,57 Euro prin trimiterea unui SMS la num rul 7434 în re elele O, 

V i C cu textul ”Register”).

În cursul urm ririi penale s-a stabilit c  încas rile din activitatea infrac ional  se 

efectuau prin trei modalit i: din SMS, paypal i prin cont bancar, acestea fi ind 

afi ate pe cele dou  site-uri de ”torrente” i pe site-ul www.storage.ro., al c rui nume 

de domeniu a fost achizi ionat la 26.05.2008 de c tre S.C AB S.R.L., împreun  cu 

alte domenii, printre care i subtitrariro.ro. 

Numerele scurte 7XXX i 7XXX au fost contractate de c tre inculpatul MC, în cali-

tate de administrator al S.C AB S.R.L., la 23.01.2009 de la S.C. M S.R.L., care a emis 

facturi c tre S.C. AB S.R.L. în perioada martie 2009 – decembrie 2013 pentru înca-

s rile din pl ile f cute prin SMS în valoare de 1,759,919.88 RON. 

Pl ile pentru conturile „VIP” puteau fi f cute în cadrul paginilor de internet 

www.torrents.ro i www.Ttorents.org, prin intermediul contului bancar având 

IBAN XXXX, apar inând S.C. AB S.R.L, deschis la S.C. BANCA S.A., prin transfer 

bancar conform informa iilor de pe aceste pagini de internet, încas rile pentru 

perioada 2009 – 2012, f cute de persoane fizice pentru crearea de conturi pen-

tru site-urile de ”torrente”, fiind de 26.784,94 RON. Din documentele transmise 

de c tre S.C. BANCA S.A. a rezultat c  titularul contului a fost S.C. AB S.R.L, 

persoan  de contact fiind MA, iar persoana împuternicit  pentru a administra 

contul era inculpatul MC.
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Sumele ob inute conform documentelor depuse de c tre inculpatul MA, prin contu-

rile europaypal@xxx.ro i usdpaypal@xxx.ro pentru perioada 2009 – 2013 au fost 

în valoare de 26.406,58 EUR i 1534,76 USD. 

Func ionarea sistemului de tip ”torrent”: 

Sistemul realizeaz  comunicarea peer-to-peer (P2P) de fi iere sau por iuni de fi iere 

care con in o oper , aceasta fi ind transmis  direct între utilizatori, care îns  nu ar ti 

unii despre al ii i nici nu s-ar putea conecta în lipsa serverului central al site-ului de 

”torrente”, numit ”tracker”, care are un rol esen ial în fi nalizarea ac iunii de punere 

la dispozi ia publicului de opere.

În momentul în care un utilizator dorea s  partajeze (s  pun  la dispozi ie) fi iere 

prin intermediul site-urilor www.btorrents.ro i www. Ttorrents.org, crea cu ajutorul 

unui program un fi ier ”.torrent” pe care ulterior îl înc rca prin intermediul sec iunii 

”Upload” pe ”tracker”, adic  pe serverul cu interfa  web al celor dou  site-uri. Prin 

aceast  conexiune ini ial  ”tracker”-ul era anun at de c tre utilizator c  ofer  spre 

partajare (c  este în starea „seed”) fi ierele din calculatorul personal. ”Tracker”-ul 

publica fi ierul ”.torrent” în interfa a web spre desc rcare. 

Dup  desc rcarea fi ierului ”.torrent”, programul BitTorrent deschidea fi ierul ”.tor-

rent” i g sea în acel loc toate informa iile de care avea nevoie pentru a începe des-

c rcarea. Se conecta la ”tracker” i cerea o list  a tuturor utilizatorilor care puneau 

la dispozi ie în acel moment opera/operele dorite. 

Ulterior desc rc rii operei dorite, aceasta era pus  automat la dispozi ia celorlal i 

utilizatori, aceast  punere la dispozi ie fi ind o condi ie esen ial  în cadrul tracker-

ului pentru p strarea ra iei peste 1.

În concluzie, server-ul de tip „tracker”:

� p streaz  o evident  a sistemelor (IP-urile) unde se afl  fi ierele afl ate pe 

sistemele conectate;

� arat  care dintre sisteme sunt disponibile la momentul solicit rii efectuate 

de client;

� organizeaz  efi cient transmiterea fi ierului;

� organizeaz  reasamblarea fi ierului.

Serverul ”tracker” este unicul i cel mai important punct de leg tur , având în ve-

dere c  toate sistemele client trebuie s  comunice ini ial cu serverul pentru a ini ia 

desc rc ri de fi iere (download-uri).

Pentru a desc rca ulterior alte opere, conexiunea cu site-ul era obligatorie, în lipsa 

acestuia, utilizatorii neputând desc rca alte opere. 

În concluzie, ”tracker”–ul site-urilor www.torrents.ro i www.Ttorrents.org, solicita 

utilizatorilor s  se înregistreze pentru a putea accesa fi ierele de tip ”.torrent” puse 
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la dispozi ie în cadrul site-ului, în lipsa acestuia neputându-se fi naliza ac iunea de 

punere la dispozi ia publicului de opere purt toare de drepturi, comunicarea nepu-

tând atinge publicul destinatar, astfel cum sunt defi nite aceste no iuni în jurispru-

den a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, în cauza Svensson i al ii (C-466/12), 

prin hot rârea din 13 februarie 2014. 

În perioada de func ionare a site-urilor au fost realizate mai multe capturi de ecran, 

întocmindu-se procese – verbale de c tre ofi erii de poli ie judiciar  delega i în 

prezenta cauz  (procesele-verbale din 06.04.2009, 10.04.2009, 23.10.2009 în-

cheiate de c tre IGPR, DIF, 13 martie 2012, 31 ianuarie 2012, 13 decembrie 2012, 16 

mai 2013, 06 mai 2014 încheiate la sediul Parchetului de pe lâng  Înalta Curte de 

Casa ie şi Justi ie), s-au depus de c tre persoana v t mat  înscrisuri i înregis-

tr ri ale activit ii desf urate pe site-urile de ”torrente” i a fost întocmit raportul 

de constatare tehnico- tiin ifi c  nr.X/13.05.2009 de c tre Ofi ciul Român pentru 

Drepturile de Autor, din toate acestea rezultând c  în perioada martie 2009 – mai 

2014, site-urile www.torrents.ro i www.Ttorrents.org au fost func ionale, în mod 

succesiv, operele fi ind puse la dispozi ia publicului, f r  consim mântul titulari-

lor de drepturi.

Astfel, de exemplu, din procesul-verbal nr.X pe 06.04.2009, încheiat de c tre IGPR, 

DIF, rezult  c  pe site-ul www.torrents.ro erau puse la dispozi ia publicului opere 

purt toare de drepturi de autor i conexe. La acel moment site-ul era g zduit pe 

serverele S.C. AC S.R.L.

De asemenea, prin procesul-verbal încheiat la 15.12.2011, la sediul Parchetului de 

pe lâng  Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, s-a constatat c  site-ul era func ional i 

la acel moment, erau disponibile pe www.Ttorrents.org, în categoria ”Old torrents”, 

”Music” un num r de 5.434 torrente, grupate în 109 pagini, iar la 8.10.2012, la ora 

14,40 erau disponibile pe www.Ttorrents.org un num r de 34.656 ”torrente”, grupa-

te în 694 de pagini. 

Prin procesul-verbal încheiat la 3 iulie 2014, la sediul Parchetului de pe lâng  Înalta 

Curte de Casa ie şi Justi ie, s-a constatat c  site-ul nu mai era func ional, consta-

tându-se c  la 27.06.2014 a fost publicat  de c tre administratorul site-ului infor-

ma ia c  exist  probleme cu furnizorul serviciilor de g zduire.

ÎN DREPT, 

Fapta inculpa ilor persoane fi zice MA, MB i MC i a inculpatele persoane juridi-

ce S.C.AB S.R.L. i S.C.AC S.R.L., constând în administrarea site-urilor de ”torrente” 

www.torrents.ro i www.Ttorrents.org, în perioada martie 2009–mai 2014, prin care 

au fost puse la dispozi ia publicului opere muzicale, f r  consim mântul titularilor 

de drepturi, astfel încât publicul s  le poat  accesa în orice loc sau în orice moment 

ales în mod individual, întrune te elementele constitutive ale infrac iunii de punere 

la dispozi ia publicului de opere f r  consim mântul titularilor, în form  continuat  

prev zut  de art.1398 din legea nr.8/1996 cu aplicarea art. 35 alin.1 din codul penal.
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Elementul material al infrac iunii de punere la dispozi ia publicului de opere, în peri-

oada martie 2009–mai 2014, const  în activit ile desf urate concret în adminis-

trarea celor dou  site-uri de ”torrente”, gestionarea i controlul asupra resurselor 

necesare func ion rii acestora, ac iuni în lipsa c rora, actul de comunicare nu ar fi  

atins publicul destinatar. 

F r  aceast  contribu ie, respectiv în lipsa tracker-ului – platforma creat  pentru 

a func iona paginile de internet www.torrents.ro i www.Ttorrrents.org, elementul 

material al infrac iunii de punere la dispozi ia publicului de opere purt toare de 

drepturi nu s-ar fi  putut consuma. 

Pentru aceste considerente, activitatea de administrare a site-urilor, fi ind esen ial  

pentru realizarea elementului material al infrac iunii, nu reprezint  un simplu ajutor 

la comiterea infrac iunii sub forma complicit ii, ci chiar autorat. 

Întrucât operele au fost puse la dispozi ia publicului prin mai multe acte materiale 

în baza aceleia i rezolu ii infrac ionale, în perioada martie 2009–mai 2014, peri-

oad  în care site-urile au fost func ionale, astfel cum rezult  din procesele verbale 

existente la dosarul cauzei, se va re ine forma continuat  a infrac iunii s vâr ite i 

se va face aplicarea art. 35 alin.1 din codul penal.

Fapta inculpa ilor MA, MB, MC, S.C.AB S.R.L. i S.C. AC S.R.L. de a dobândi, prin 

intermediul fi rmelor i al conturilor controlate direct, în perioada martie 2009–de-

cembrie 2013, sume de bani totalizând 1.786.704,82 RON, 26.406,58 EUR i 1534,76 

USD, cunoscând c  acestea provin din s vâr irea infrac iunii de punere la dispo-

zi ia publicului de opere f r  consim mântul titularilor dreptului, întrune te ele-

mentele constitutive ale infrac iunii de sp lare de bani, prev zute de art. 29 lit.c din 

legea nr.656/2002.

Pentru a integra în circuitul economic sumele de bani ob inute din infrac iunile 

s vâr ite prin intermediul site-urilor de torrente, inculpa ii au agreat crearea atât a 

site-ului www.storage.ro (ca modalitate de promovare i disimulare a ac iunilor ilicite) 

cât i folosirea conturilor bancare ale societ ilor S.C. AB S.R.L. i S.C.AC S.R.L. pentru 

încas ri. Din aceste conturi banii erau retra i în numerar, erau folosi i pentru a pl -

ti contractele încheiate între societ ile controlate de c tre inculpa i, erau efectuate 

pl i la negru sau erau f cute credit ri de c tre asocia i i/sau administratori.

Din verifi carea documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat c  în perioada 

2009–2013, în baza celor patru contracte de prest ri servicii încheiate între cele 

dou  societ i, S.C. AC S.R.L. a emis facturi c tre S.C. AB S.R.L., în sum  total  de 

481.816,72 lei, TVA inclus . Livr rile efectuate între cele dou  societ i comerciale 

au constat în prest ri servicii de colocare echipamente (servere), l ime band  ex-

tern  suplimentar , IP-uri suplimentare.

Sumele de bani încasate în conturile S.C. AB S.R.L. pentru prestarea serviciilor utili-

zând numerele scurte prin intermediul site-ului www.storage.ro, în contul aceleia i 

societ i deschis la S.C. BANCA S.A. precum i cele din conturile PAYPAL, au fost 
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dobândite din activitatea infrac ional  de punere la dispozi ia publicului i cea de 

desc rcare de opere pirat derulat  pe site-urile www.torents.ro i www.Ttorrents.

org, astfel cum rezult  din probele administrate în cauz , din declara iile inculpa-

ilor, ale martorilor audia i în cauz  care se coroboreaz  cu înscrisurile depuse la 

dosar, iar acestea urmeaz  a fi  confi scate în temeiul art.33 din Legea nr.656/2002 

raportat la art.112 lit.e din codul penal. Apreciem c  nu ne afl m în prezen a unor 

acte de t inuire, în sensul de ajutor dat infractorului pentru p strarea produsului 

infrac ional, ci chiar în prezen a unei ample ac iuni de integrare a acestui produs 

în circuitul economic, folosind metode i tehnici complexe, ce relev  inten ia de a 

ascunde originea ilicit  a sumelor de bani ob inute din infrac iunea predicat, de 

punere la dispozi ia publicului de opere f r  consim mântul titularilor. În consens 

cu doctrina i jurispruden a în materie (Decizia nr.836 din 13 februarie 2013 a Înaltei 

Cur i de Casa ie i Justi ie), se observ  c  inculpa ii sunt autori ai infrac iunii predi-

cat, din care provin banii, t inuitorul neputând fi  autorul sau participantul la fapta 

prev zut  de legea penal  din care provine bunul. Dac  t inuirea este o infrac iune 

ce aducere atingere în principal înf ptuirii justi iei, sp larea banilor aduce atingere, 

în principal, rela iilor sociale de ordin patrimonial, prin aceea c  permite p strarea 

de c tre infractor a produsului infrac ional, investirea sa în afaceri profi tabile, într-o 

manier  discret , periclitând sistemul economic-social în ansamblu.

Inculpa ii au fost condamna i defi nitiv, prin confi rmarea de c tre Tribunalul Bucure ti 

a acordurilor de recunoa tere a vinov iei încheiate cu fi ecare în parte, odat  cu fi -

nalizarea urm ririi penale. Întreaga sum  dobândit  din activita ile infrac ionale a 

fost recuperat , fi ind instituite în cursul urm ririi penale sechestre asupra conturi-

lor i bunurilor imobile ale inculpa ilor.

2. Punerea în circula ie a medicamentelor contraf cute prin internet i stabili-
rea caracterului contraf cut al m rfurilor pe baza înscrisurilor prezentate de 
c tre persoana v t mat  

Situa ia de fapt: 

În perioada iulie 2008 – mai 2010 învinuitul AA a comercializat, în baza aceleiaşi 

rezolu ii infrac ionale, c tre mai multe persoane în România, medicamente con-

traf cute ale m rcii VIAGRA, f r  a de ine autoriza ie de punere pe pia  şi f r  

prescrip ie medical , prejudiciind pe titularul dreptului de proprietate industrial  şi 

inducând în eroare consumatorii. 

La 23.02.2010, învinuitul NA a vândut martorului C, în fa a Teatrului Na ional din 

Iaşi, dou  pastile cu inscrip ia VIAGRA, respectiv Pfi zer, cu pre ul de 30 de lei (15 

lei/comprimat) una dintre acestea fi ind predat  de c tre martor organelor de poli ie 

pe baz  de proces – verbal, constatându-se c  este contraf cut . 

Pentru a induce în eroare pe poten ialii cump r tori, învinuitul AA a folosit, în anun-

urile pe care le-a contractat prin mica publicitate la ziare, marca verbal  înregistra-

t  VIAGRA, sub care erau vândute pastile contraf cute ce purtau denumiri ca VEGA 
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100, ASIA, PANAGRA sau VIVA, aceste produse fi ind contrafaceri sau imita ii ale 

produselor originale comercializate sub marca tridimensional  VIAGRA. 

Produsul VIAGRA, ce con ine substan a denumit  generic SILDENAFILUM, se 

poate elibera doar pe baz  de prescrip ie medical , iar pentru produsele Vega 100, 

ASIA, PANAGRA sau VIVA nu exist  o autorizare de punere pe pia a din România, 

în condi iile Legii nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sanitar. 

Clien ii cump r tori îi contactau telefonic pe învinui i la numerele de telefon 

07xxxxxxx, 07XXXXXXXX, ca urmare a anun urilor constante prin mica publicitate 

în ziarul Evenimentul din Iaşi, astfel: 

„VIAGRA. 100% natural , Cialis, Levitra, la un pre  foarte avantajos. Tratament pen-

tru ejaculare precoce şi creşterea poten ei 100% natural. Consulta ie în domeniu 

gratis. Telefon: , 07xxxxxxx, 07XXXXXXXX” (15.08.2008), 

„VIAGRA la jum tate pre  de farmacie, tratament contra ejacul rii precoce. Telefon: 

07xxxxxxx, 07XXXXXXXX.” (în perioada ianuarie 2009–mai 2010) şi 

Coletele cu pastile erau expediate prin poşt  cu plata ramburs sau învinui ii se în-

tâlneau direct cu clien ii în fa a Teatrului Na ional din Iaşi unde se încheia tranzac-

ia. Astfel, în fa a Teatrului Na ional din Iaşi, la 13.01.2010, învinuitul AA i-a vândut 

martorului B o pastil  VIAGRA la pre ul de 15 lei bucata, având îns  suspiciuni de 

contrafacere, martorul a predat-o organelor de poli ie. 

Aceste pastile contraf cute erau comercializate la pre uri modice, anun urile referin-

du- se la „jum tate de pre ” fa  de pre ul de comercializare în farmacie a medica-

mentului VIAGRA, autorizat pentru punere pe pia  pe baz  de prescrip ie medical . 

Probe: 

Situa ia de fapt re inut  mai sus a rezultat din coroborarea tuturor mijloacelor de 

prob  legal administrate în cauz , astfel: 

VIAGRA este o marc  na ional  înregistrat , verbal  sub nr. 030535 din 25.11.1996 

şi tridimensional  sub nr. 057805 din 18.11.2003 având ca titular Compania Pfi zer 

Products Inc. pentru clasa de produse 5 (clasifi carea de la Nisa), reprezentând pro-

duse farmaceutice. Marca tridimensional  are forma romboidal  şi culoarea reven-

dicat  albastru. 

Din verifi c rile efectuate la Ofi ciul de Stat pentru Inven ii 

şi M rci privind denumirile Vega 100, 100, ASIA şi VIVA 

s-a constatat c  nici una dintre acestea nu este marc  

înregistrat  pentru clasa de produse 5 reprezentând pro-

duse farmaceutice, astfel încât ele nu benefi ciaz  de pro-

tec ie prin legea m rcilor pe teritoriul României (fi lele nr. 

18-21 dosar de urm rire penal , vol. I). 
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Comprimatele predate de c tre martorii B şi C, precum şi mostre din foliile cu medica-

mentele ridicate cu ocazia perchezi iei domiciliare autorizate şi efectuate la data de 

27 mai 2010 la domiciliul învinuitului AA au fost trimise spre examinare p r ii v t -

mate, care a comunicat, în baza unor înscrisuri con inând analize ştiin ifi ce c  medi-

camentele puse la dipozi ie de c tre organele de urm rire penal  sunt contraf cute. 

Înscrisurile depuse la dosar de c tre partea v t mat  sunt: 

� evaluarea autenticit ii, raport privind testul analitic (fi lele 55-87 dosar de 

urm rire penal, vol. I) 

� declara ia martorului WG, chimist autorizat, om de ştiin  (depuse în origi-

nal în limba englez  şi în traducere legalizat  notarial, fi lele 88-90 dosar de 

urm rire penal  , vol. I şi fi lele 239–242, dosar de urm rire penal , vol.II) 

� declara ia numitei KB (în traducere legalizat  notarial, fi la 236 din dosar de 

urm rire penal , vol. II) 

înscrisuri care atest  c  titularul dreptului de proprietate industrial  nu şi-a dat 

acordul pentru producerea acestor medicamente. 

În cursul urm ririi penale, de la martorul C a fost ridicat  pe baz  de proces verbal o 

folie purtând inscrip ia VIAGRA pe care martorul a achizitionat-o la 23.02.2010 de 

la învinuitul NA contra sumei de 30 RON, în urma anun ului gasit pe site-ul www.

evenimentuldeiasi.ro conform declara iei acestuia. Aceast  folie a fost fotografi at  

şi trimis  titularului dreptului de proprietate industrial , iar în r spunsul primit, din 

declara ia martorului WG în traducere legalizat  a rezultat c  produsul ridicat de 

la martorul UC, „nu prezint  toate atributele fi zice asociate comprimatelor Viagra 

originale de 100 mg, în ceea ce priveşte dimensiunea, forma, culoarea şi ştan area 

numelui Pfi zer ”. 

În urma examin rii produsului predat de martorul B, în declara ia numitei KB (ana-

list informa ii securitate global  Pfi zer), în traducere legalizat  notarial, se man io-

neaz  c , în urma examin rii vizuale, tabletele încalc  marca româneasc  nr. 57805 

(marc  tridimensional ), aceste tablete nefi ind niciodat  produse de Pfi zer sau sub 

licen  Pfi zer 

Comprimatele cu numerele: 15212-9871-B00441059, 15212-9872/B00441060, 15212- 

9874- B00441061 şi 15212-9876-B00441062 au fost ridicate de la domiciliul învinui-

tului Al Atoum Fawzi Mohamed Tawfi q cu ocazia perchezi iei domiciliare autorizate 

în cauz  şi trimise spre analiz  la laboratorul de testare a contrafacerii EMEA din 

Kent, unde au fost analizate ambalajul, aspectul comprimatelor, s-a procedat la o 

analiza spectroscopic  şi cromatografi c  a produselor, ar tându-se urm toarele: 

„Aspectul comprimatului 15212-9871-B00441059 – jum tatea de comprimat ana-

lizat  prezint  toate atributele aspectului asociate comprimatelor Viagra 100 mg. 

originale, în ceea ce priveşte forma, culoarea şi ştan area. La analiza am nun it , 

se poate stabili c  jum tatea de comprimat este contraf cut  datorit  unor carac-
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teristici cum ar fi : învelişul exterior al acestuia este de o nuan  diferit  de albastru 

fa  de cea a comprimatelor Viagra originale; jum tatea de comprimat are o densi-

tate mai mare decât cea a comprimatelor Viagra 100 mg. originale; fontul folosit în 

ştan area jum t ii de comprimat primit  este mai mare şi excesiv de defi nit şi nu 

corespunde aspectului comprimatelor Viagra 100 mg. originale, trecerea de la fa a 

comprimatului la partea comprimatului este excesiv de defi nit cu o muchie vizibil  

care nu corespunde muchiei rotunjite fi ne a produsului original. 

Aspectul comprimatului 15212-9872/B00441060 – prezint  toate atributele aspec-

tului asociate comprimatelor Viagra 100 mg originale, în ceea ce priveşte m rimea, 

forma şi culoarea în general, dar nu şi ştan area. Comprimatul este în form  de 

diamant cu marginile rotunjite, nu are nimic pe o parte iar pe cealalt  parte este 

ştan at „Aisa”. Comprimatele originale Viagra 100 mg sunt în form  de diamant cu 

marginile rotunjite şi au ştan at „Pfi zer” pe o parte şi „VGR 100” pe cealalt  parte. 

Aspectul comprimatului 15212-9874- B00441061 – prezint  toate atributele aspec-

tului asociate comprimatelor Viagra 50 mg originale, în ceea ce priveşte m rimea, 

forma, şi culoarea în general dar nu şi ştan area. Comprimatul este în form  de dia-

mant cu marginile rotunjite, nu are nimic pe o parte iar pe cealalt  parte este ştan at 

„A”. Comprimatele originale Viagra 50 mg sunt în form  de diamant cu marginile 

rotunjite şi au ştan at „Pfi zer” pe o parte şi „VGR 50” pe cealalt  parte. 

Aspectul comprimatului 15212-9876-B00441062 – prezint  toate atributele aspec-

tului asociate comprimatelor Viagra 100 mg originale, în ceea ce priveşte m rimea 

şi forma, în general, dar nu şi culoarea şi ştan area. Comprimatul este de culoare 

roz pal, în form  de diamant cu marginile rotunjite şi are ştan at „100” pe ambele 

fe e. Comprimatele originale Viagra 100 mg sunt în form  de diamant cu marginile 

rotunjite şi au ştan at „Pfi zer” pe o parte şi „VGR 100” pe cealalt  parte. 

Analiza spectroscopic  cu infraroşu (IR) 15212-9871-B00441059 – Comprimatul 

par ial 15212-9871-B00441059 analizat s-a dovedit a con ine substan a medica-

mentoas  citrat de sildenafi l dar într-o formul  care este în mod distinct deferit  

de cea a comprimatului Viagra original (aproximativ 37% potrivire spectral  IR cu 

formula original  Viagra 100 mg). 

Analiza HPLC 15212-9871-B00441059 – datele cromatografi ce confi rm  prezen a 

sildenafi lului în formula comprimatului par ial 15212-9871-B00441059, într-o canti-

tate excesiv de mic  de 49,3 mg/comprimat (aproximativ 49% din cantitatea anun-

at  pe ambalaj). 

Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9871-B00441059 – ca urmare a anali-

zelor efectuate în laborator, confi rm  c  aspectul pretinsei tablete par iale VIAGRA 

100 mg, care cuprinde mostra analitic  15212-9871-B00441059 nu era conform pro-

dusului original VIAGRA pe care îl fabric  Pfi zer sau pentru care acesta acord  licen-

, datorit  unor caracteristici care includ: tableta par ial  are o densitate mai mare 

decât tableta autentic  VIAGRA 100 mg; ştan area denumirii Pfi zer este f cut  cu un 
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font mai mare care este diferit de cel al produsului original; cap tul comprimatului la 

trecerea de la fa  comprimatului la partea comprimatului este excesiv de defi nit cu o 

muchie vizibil  care nu corespunde muchiei rotunjite fi ne a produsului original. 

În plus, în urma analizei spectroscopice şi cromatografi ce, s-a dovedit c  tableta 

par ial  con ine substan a medicamentoas  citrat de sildenafi l într-o cantitate ex-

trem de mic  şi într-o formul  care este în mod distinct diferit  de formula identifi -

cat  în produsul original VIAGRA. 

Produsul care cuprinde mostra analitic  15212-9871-B00441059 este un produs care 

nu a fost produs şi nu este o licen  Pfi zer. Acesta încorporeaz  m rcile înregistra-

te Pfi zer f r  autoriza ia acesteia. Cu alte cuvinte, produsul analizat este un produs 

contraf cut. Pfi zer este preocupat  de faptul c , în cazul în care acest produs ar fi  

distribuit, el ar aduce prejudicii brandului şi reputa iei sale. Pfi zer a avut grij  s  se 

asigure ca produsul original VIAGRA este distribuit prin canale autorizate (şi anume, 

fabricare sub licen  şi loca ii en gros şi en detail) şi c  este eliberat numai pe baz  

de re et  medical , în urma unui consult medical corespunz tor. Furnizarea acestui 

produs VIAGRA ilegitim constituie un poten ial risc pentru s n tatea public . 

Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9872-B00441060 – ca urmare a ana-

lizelor efectuate în laborator, confi rm  c  tableta care cuprinde mostra analitic  

15212-9872- B00441060 are atributele culorii, formei şi m rimii produsului VIAGRA 

100 mg. În plus, în urma analizei spectroscopice şi cromatografi ce, s-a dovedit c  

tableta care cuprinde mostra analitic  15212-9872-B00441060, con ine substan a 

medicamentoas  citrat de sildenafi l într-o formul  care este în mod distinct diferit  

de formula identifi cat  în produsul original VIAGRA. 

Pfi zer nu a produs şi nici nu a acordat licen  pentru produsul care cuprinde mostra 

analitic  15212-9872-B00441060. Produsul care cuprinde mostra analitic  15212-

9872- B00441060 a fost produs pentru a profi ta în mod deliberat de drepturile 

Pfi zer aferente produsului VIAGRA, iar acest lucru a fost f cut în scopul realiz rii de 

câştiguri comerciale şi cu inten ia de a cauza prejudicii companiei Pfi zer. 

Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9874-B00441061 – ca urmare a ana-

lizelor efectuate în laborator, confi rm  c  tableta care cuprinde mostra analitic  

15212-9874- B00441061 are atributele culorii, formei şi m rimii produsului VIAGRA 

50 mg. În plus, în urma analizei spectroscopice şi cromatografi ce, s-a dovedit c  

tableta care cuprinde mostra analitic  15212-9874-B00441061, con ine substan a 

medicamentoas  citrat de sildenafi l într-o formul  care este în mod distinct diferit  

de formula identifi cat  în produsul original VIAGRA. 

Pfi zer nu a produs şi nici nu a acordat licen  pentru produsul care cuprinde mos-

tra analitic  15212-9874-B00441061. Produsul care cuprinde mostra analitic  15212-

9874-B00441061 a fost produs pentru a profi ta în mod deliberat de drepturile Pfi zer 

aferente produsului VIAGRA, iar acest lucru a fost f cut în scopul realiz rii de câş-

tiguri comerciale şi cu inten ia de a cauza prejudicii companiei Pfi zer. 
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Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9876-B00441062 – ca urmare a ana-

lizelor efectuate în laborator, confi rm  c  tableta cuprinde mostra analitic  15212-

9876-B00441062, are atributele formei şi m rimii produsului VIAGRA 100 mg. În 

plus, în urma analizei spectroscopice şi cromatografi ce, s-a dovedit c  tableta care 

cuprinde mostra analitic  15212- 9876-B00441062, con ine substan a medicamen-

toas  citrat de sildenafi l într-o formul  care este în mod distinct diferit  de formula 

identifi cat  în produsul original VIAGRA. 

Pfi zer nu a produs şi nici nu a acordat licen  pentru produsul care cuprinde mostra 

analitic  15212-9876-B00441062. Produsul care cuprinde mostra analitic  15212-

9876- B00441062 a fost produs pentru a profi ta în mod deliberat de drepturile Pfi -

zer aferente produsului VIAGRA, iar acest lucru a fost f cut în scopul realiz rii de 

câştiguri comerciale şi cu inten ia de a cauza prejudicii companiei Pfi zer.” (fi lele 

55-90 dosar de urm rire penal , vol. I). 

În concluzie, produsele comercializate de c tre învinui i sunt contraf cute, repre-

zentând fi e reproduceri, fi e imita ii ale m rcii înregistrate tridimensionale VIAGRA, 

de form  romboidal , culoare albastru, apar inând Pfi zer Products Inc.” 

Elementul material al infrac iunii, respectiv punerea în circula ie de produse con-

traf cute rezult  din coroborarea declara iilor martorilor audia i în cauz , care le-au 

achizi ionat de la învinui i, comandându-le prin poşt  la numerele de telefon g site 

în ziar, cu probele ridicate în urma perchezi iei domiciliare autorizate de c tre Tribu-

nalul Iaşi, în urma c rei au fost ridicate medicamentele contraf cute analizate mai 

sus precum şi 43 de mandate poştale, astfel: 

� 10 pastile romboidale de culoare albastr  cu inscrip ia „ASIA” ambalate în 

folie argintie verso, transparent  fa , 

� 1 folie argintie cu inscrip ia „VIVA” con inând o tablet  de romboidal  de 

culoare albastr , precum şi 

� 2 pastile romboidale de coloare albastr  cu inscrip ia „100” şi alte 4 tablete 

identice ambalate în folie argintie cu inscrip ia PANAGRA 

� 1/2 de pastil  romboidal  de culoare albastr  cu inscrip ia fa -verso „Pfi z”, 

respectiv „VGR”

� alte medicamente, 

aşa cum rezult  din procesul-verbal de perchezi ie domiciliar  din data de 

27.05.2011. 

Din cele 43 de mandate poştale ridicate de la domiciliul învinuitului AA s-au reuşit 

identifi carea şi audierea, prin comisii rogatorii, a nou  martori. 

Din coresponden a cu reprezentan ii ziarului s-a stabilit c  învinuitul AA a solicitat 

şi a pl tit la ziarul Evenimentul publicarea acestui anun  pe perioada 17-29.05.2010, 

iar anun ul a mai ap rut în perioadele: anul 2009, 20.01-05.02, 17.02-10.03, 21.03-

01.04, 18-28.08, 07- 30.09, 02-13.10, 27.10-14.11, 18.11-01.12, 02-16.12 şi anul 2010, 20-
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30.01, 25.02-08.03, 11- 22.03, 23.03-02.04, 03-06.03, 12-22.04, 27.04-07.05, 17 – 

29.05. (fi lele nr. 205, 206 şi 210, dosar de urm rire penal , vol. II) 

Pre ul ofi cial al medicamentului VIAGRA precum şi lista cu medicamentele autori-

zate pentru a fi  puse pe pia a din România, cu prescrip ie medical , care con in sub-

stan a medicamentoas  denumit  generic „SILDENAFILUM” (Denumire Comun  

Interna ional ) rezult  din „Catalogul Na ional al pre urilor cu ridicata şi am nuntul al 

medicamentelor de uz uman eliberate cu prescrip ie medical , autorizate de punere 

pe pia ”, afi şat pe site-ul Ministerului S n t ii – Direc ia Farmaceutic  şi Dispozi-

tive Medicale, www.msf-dgf.ro. Conform r spunsului primit de la Ministerul S n t ii 

– Agen ia Na ional  a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, „Medicamentele 

VIAGRA şi CIALIS sunt clasifi cate în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman în 

grupa medicamentelor care pot fi  eliberate doar cu prescrip ie medical .” 

Învinuitul AA, fi ind de profesie medic, a ac ionat cu inten ie direct  la comiterea 

tuturor acestor fapte, cunoscând reglement rile legale în domeniu, condi iile de 

comercializare a medicamentelor dar şi faptul c  pastilele pe care le vindea erau 

contraf cute sau nu aveau autorizare de punere pe pia , astfel cum rezult  din 

întregul material probator existent la dosarul cauzei. 

În drept: 

Faptele învinuitului AA de a pune în circula ie, în perioada iulie 2008–mai 2010, 

produse care poart  o marc  identic  sau similar  – ASIA, VIVA, VEGA 100 – cu 

m rcile înregistrate VIAGRA (atât verbal  cât şi tridimensional ) întrunesc elemen-

tele constitutive ale infrac iunii de contrafacere în form  continuat , prev zute de 

art.90 alin.1 litera b din Legea nr. 84/1998 privind m rcile şi indica iile geografi ce, cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal. 

Fapta învinuitului NA de a comercializa la data de XXX pastile VIAGRA, întrune  te 

elemntele constitutive ale infrac iunii de contrafacere, prev zute de art. 90 alin.1 

lit.b din legea nr.84/1998 privind m rcile  i indica iile geografi ce. 

Instan a a fost sesizat   i pentru infrac iunea prev zut  de art. 834 alin. 1 din Le-

gea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii, pentru faptele de a pune în 

circula ie medicamente contraf cute (VIAGRA, ASIA, VIVA, VEGA 100), în perioada 

iulie 2008 – mai 2010, f r  a de ine autorizare de punere pe pia  şi nerespectând 

obliga ia legal  de eliberare a medicamentelor ce con in substan a activ  denumi-

t  generic „SILDENAFILUM”, doar pe baz  de prescrip ie medical  precum  i pen-

tru infrac iunea de concuren  neloial  prev zut  de art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 

11/1991 privind combaterea concuren ei neloiale cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul 

penal, cauza fi ind trimis  spre competent  solu ionare tribunalului, conform art. 7 

din Legea nr. 11/1991. Aceste infrac iuni sunt dezincriminate prin intrarea în vigoare 

a noului cod penal.
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Legisla ia special  privind drepturile de proprietate intelectual  în România, pre-

vede confi scarea i distrugerea m rfurilor pirat i a produselor contraf cute, fi e c  

este cazul unei procedure civile, administrative sau penale. 

În cauzele penale, în practic , m rfurile pirat sau contraf cute indisponibilizate în 

cadrul procesului penal în vederea confi sc rii speciale, sunt depozitate fi e în de-

pozite din cadrul autorit ii na ionale a v milor, fi e l sate în custodia unui comi-

sionar vamal, fi e în loca ii speciale, cu aceast  destina ie, apar inând poli iei sau 

Ofi ciului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), fi e în depozite apar inând 

titularilor de drepturi. Plata chiriei depozit rii acestor bunuri este suportat  fi e de 

c tre Ministerul Afacerilor Interne, fi e de c tre titularii de drepturi. De foarte multe 

ori, au existat situa ii în care deşi fuseser  date solu ii de distrugere a bunurilor 

de c tre procurori sau de c tre judec tori în dosarele penale, aceste bunuri au 

r mas în depozite, fapt ce a dus fi e la deteriorarea bunurilor, fi e la supraaglome-

rarea acestor depozite. 

Art.1 alin.5 din Ordonan a Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi 

condi iilor de valorifi care a bunurilor confi scate sau intrate, potrivit legii, în propri-

etatea privat  a statului, republicat , cuprinde reglement ri speciale cu privire la 

distrugerea bunurilor ce aduc atingere unui drept de proprietate intelectual . 

Aceste bunuri vor fi  distruse pe cheltuiala persoanelor fi zice ori juridice de la care 

au fost confi scate sau a de in torului, în cazul în care acestea nu pot fi  identifi ca-

te. Distrugerea se va efectua în prezen a şi cu confi rmarea prin semn tur  a unei 

comisii de preluare şi distrugere formate din reprezentan i ai de in torului, ai Auto-

rit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor, ai organului de valorifi care, ai Mi-

nisterului Afacerilor Interne şi ai Ministerului Mediului şi Schimb rilor Climatice.

Art.5 din Normele metodologice privind modul de depunere şi de distrugere a su-

porturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografi ce sau a copertelor con-

fi scate, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.095/2000 prevede c , în vederea 

verifi c rii şi distrugerii bunurilor confi scate se constituie Comisia de distrugere, 

denumit  în continuare comisie, numit  prin decizie a directorului general al Ofi -

ciului Român pentru Drepturile de Autor, format  din 3 reprezentan i ai Ofi ciului 

Român pentru Drepturile de Autor, un reprezentant al Ministerului de Interne şi un 

reprezentant al Ministerului Apelor, P durilor şi Protec iei Mediului. Reprezentan ii 

Ministerului de Interne şi Ministerului Apelor, P durilor şi Protec iei Mediului sunt 

propuşi de conduc torii acestor ministere, în num r de 3: un titular şi 2 înlocuitori. 

CAPITOLUL

7
CONFISCAREA I DISTRUGEREA 
PRODUSELOR CONTRAF CUTE 

I A M RFURILOR PIRAT
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Comisia se convoac  de directorul general al Ofi ciului Român pentru Drepturile de 

Autor, lunar sau la intervale mai mari, dup  caz.

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 

12 iunie 2013 privind asigurarea respect rii drepturilor de proprietate intelectual  

de c tre autorit ile vamale în articolul 29 prevede în c  sarcina cheltuielilor de dis-

trugere în materia bunurilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectu-

al , care intr  sau ies de pe teritoriul României, care sunt plasate sub regim vamal 

suspensiv, care sunt sub supraveghere vamal , cele nedeclarate la intrarea sau 

ieşirea din ar  şi descoperite de autorit ile vamale, respectiv cele care au intrat 

în proprietate privat  a statului prin abandon sau confi scare de autoritatea vamal , 

care revin în sarcina titularilor drepturilor de proprietate intelectual . 
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ANEXA I – DATE DE CONTACT 

1. AUTORIT I LOCALE

Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual  (AGEPI)

Adres : Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, Chi in u, MD2024, Republica Moldova

Tel.: (+373-22) 400500;

Fax: (+373-22) 440119

Web: www.agepi.md

Direc ia m rci i design industrial

Persoan  de contact: Simion Levi chi, ef Direc ie

Tel.: 022 400 530

Email: Simion.levitchi@agepi.gov.md

Baza de date: http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx

Persoana de contact: Alexandru aitan, ef Sec ie desene i modele industriale

Tel.: 022 400532

Email: Alexandru.saitan@agepi.gov.md

Baza de date: http://www.db.agepi.md/DMI/Search

Direc ia drept de autor

Persoan  de contact: Patricia Bondaresco, ef Direc ie

Tel.: 022 400532

Email: patricia.bondaresco@agepi.gov.md

Baza de date: http://www.db.agepi.md/opere/

 

Direc ia brevete

Persoan  de contact: Viorel Iustin, ef Direc ie

Tel.: 022 400514

Email: viorel.iustin@agepi.gov.md

Baze de date:

http://www.db.agepi.md/inventions/

http://www.db.agepi.md/soideplante/

Observatorul respect rii drepturilor de proprietate intelectual

Adresa: str. Andrei Doga, nr. 24/1, Chi in u

Tel.: (+373 22) 400 649

Fax: (+373 22) 440 119

Email: comunicare@observatorpi.md

Web: www.observatorpi.md
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Procuratura General  
Sec ia tehnologii informa ionale şi combaterea crimelor cibernetice

Adresa: str. B nulescu-Bodoni, nr. 26, Chi in u

Tel.: (+373 22) 225 075

Fax: (+373 22) 212 032

Email: v.soltan@procuratura.md 

Web: www.procuratura.md

Inspectoratul General al Poli iei 
Sec ia de combatere a infrac iunilor în domeniul propriet ii intelectuale

Adresa: str. Bucuriei, nr. 14, Chi in u

Tel.: (+373 22) 577 177

Fax: (+373 22) 744 349

Email: ini@igp.gov.md

Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice

Adresa: str. Bucuriei, nr. 14, Chi in u

Tel.: (+373 22) 577 177

Fax: (+373 22) 744 349

Email: ccci@igp.gov.md

Web: www.politia.md

Punctul Na ional de Contact în Re eaua 24/7: ccci@mai.gov.md

Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor i Supravegherea Pie ei

Adres : str. Vasile Alecsandri, nr. 78, Chi in u

Tel.: (+373 22) 501 980

Email: consumator@apc.gov.md

Web: www.consumator.gov.md

Serviciul Vamal 
Serviciul de proprietate intelectual

Adresa: str. Starostenco, nr. 30, Chi in u

Tel.: (+373) 574 111

Fax: (+373) 273 061

Email: ipr@customs.gov.md 

Web: www.customs.gov.md

Consiliul Concuren ei

Adresa: bd. tefan cel Mare i Sfânt, nr. 73/1, Chi in u

Tel.: (+373) 274 565

Fax: (+373) 270 606

Email: o  ce@competition.md 

Web: www.competition.md 
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2. TITULARI DE DREPTURI

Dorian Chiro ca I.C.S. „Turcu & Turcu” S.R.L.

Reprezentant: COTY; CHLOE; DAVIDOFF; JOOP!; CERRUTI PARFUMS; L’OREAL; 

CACHAREL; GUERLAIN; KENZO; PARFUMS CHRISTIAN DIOR; MAKE UP FOR 

EVER; GIVENCHY; HUBLOT; TAG HEUER; ZENITH; PERFUMES LOEWE; BENEFIT 

COSMETICS; GIORGIO ARMANI (clasa 03); LANCOME PARFUMES; POLO/LAU-

REN COMPANY (clasa 03); DIESEL (clasa 03) – ONLY THE BRAVE; YVES SAINT 

LAURENT; HELENA RUBINSTEIN; MAYBELLINE; M.A.C.; TOM FORD; DKNY; 

BOURJOIS; HUGO BOSS (clasa 03); ESCADA; GABRIELA SABATINI; MAX FAC-

TOR; WELLA; LONDA; LAURA BIAGIOTTI; P&G Comany; DURACELL; GILLETTE; 

VENUS; BRAUN; ORAL-B; BULGARI; ADIDAS; REEBOK; PUMA; BURBERRY; 

HERMES; LEVI’S; CALVIN KLEIN; TOMMY HILFIGER; LOUIS VUITTON; CHRIS-

TIAN DIOR COUTURE; CHANEL; DSQUARED; PRADA; TRUSSARDI; G-STAR; 

F.C.BARCELONA; BJORN BORG; TISSOT; LONGINESS; OMEGA; RADO; ROLEX; 

BREGUET; AUDI; TOYOTA; VOLKSWAGEN; OPEL; GENERAL MOTORS; BMW; 

DAIMLER; JEEP; APPLE; BEATS; STIHL – S; PANASONIC; CANON; BALMAIN; 

JACK DANIELS/FINLANDIA; RED LABEL; SOREMARTEC

Adres : bd. tefan cel Mare i Sfânt, nr. 1, of. 526, Chi in u

Tel.: (+373) 22 270 565

Fax: (+373) 22 270 565

Email: o  cemoldova@turcu.ro

Daniel Martin ACI Partners Law O  ce

Reprezentant: Microsoft Corporation

Adres : bd. tefan cel Mare si Sfânt, nr. 65, of. 806, Chisinau

Tel.: +373 69 110 663

Fax: +373 22 279 337

Email: dmartin@aci.md

Web: www.aci.md

Dorian Doronceanu Uniunea Produc torilor de Fonograme i Videograme 

 din Moldova

Reprezentant: CREATIV-LAB; ITUNEXX PURE TECHNOLOGY; CAN-RECORDS; 

 TRIMEDIAL; TOFAN

Adres : str. Cuza-Vod , nr. 51, of.7, Chi in u

Tel.: (+373) 60 288 228

Fax: (+373) 22 888 959

Email: baraiar@gmail.com
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Ion îg na  Cabinetul Avocatului „Ion îgana ”

Reprezentant: IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GUCCIO GUCCI, FERRING B.V., 

 LACOSTE, MONCLER, NOVARTIS, PHILIPP PLEIN

Adres : str. Sfântul Andrei, nr. 37, of. 33, Chi in u

Tel.: (+373) 69 002 555

Email: o  ce@tiganas-iplaw.com 

Web: www.tiganas-iplaw.com

3. ORGANISME I INSTITU II INTERNA IONALE

Organiza ia Mondial  a Propriet ii Intelectuale (WIPO) 

Adres : 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 

Tel.: +41 22 338 9111 

Fax: +41 22 733 5428

Web: www.wipo.int 

Observatorul Înc lc rilor Drepturilor de Proprietate Intelectual  (Observatorul) 

Adres : Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain 

Tel.: +34 96 513 9100 

Web: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 

Email: observatory@oami.europa.eu 

INTERPOL 

Adres : General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle 69006 Lyon France 

Tel.: +33 (0)4 72 44 71 63

Web: http://www.iipcic.org

Email: info@iipcic.org 

EUROPOL 

Adres : Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, The Netherlands 

Tel.: +31 7 03 531575 

Web: www.europol.europa.eu

Email: o3@europol.europa.eu 



77

ANEXA II – DEFINI II

Proprietatea Intelectual :

Proprietatea intelectual  (IP) se împarte, de obicei, în dou  ramuri: pe de o parte 

„drepturile de autor” (incluzând în aceast  categorie c r ile, fi lmele, cântece-

le, fotografi ile, software-ul i fonogramele) i, de cealalt  parte, „proprietatea 

industrial ” (incluzând aici inven iile, m rcile, desenele industriale, soiurile de 

plante, indica iile geografi ce i secretele comerciale)

Drepturile Propriet ii Intelectuale:

Drepturile propriet ii Intelectuale (DPI) se aseam n  cu orice alt drept de pro-

prietate. Acestea permit creatorilor sau proprietarilor de lucr ri protejate prin 

drepturi de autor i/sau drepturi de proprietate industrial  s  benefi cieze de pe 

urma unei activit i proprii sau de o investi ii într-o crea ie. 

Contrafacerea: 

M rfurile cu m rci contraf cute pot fi  reprezentate de orice bunuri, inclusiv am-

balajele acestora, care poart  f r  autoriza ie o marc  identic  cu cea aplicat  

în mod normal acestor m rfuri, sau ale c ror m rci nu pot fi  distinse din punct 

de vedere al aspectelor esen iale ale m rcii respective i care încalc  astfel 

drepturile proprietarul m rcii în cauz , în conformitate cu prevederile legii apli-

cabile în ara de import.

Pirateria:

Produsele cu drepturi de autor piratate includ orice bunuri copiate, realizate f r  

consim mântul titularului dreptului sau al unei persoane autorizate în mod co-

respunz tor de c tre acesta în ara de produc ie i care deriv  în mod direct sau 

indirect din orice articol conform c ruia realizarea acelei copii ar fi  reprezentat 

o înc lcare a dreptului de autor conform prevederilor legii aplicabile în ara de 

import.

M rcile:

Semne, inclusiv cuvinte i logo-uri, care permit consumatorilor s  disting  bu-

nurile i serviciile de pe pia . M rcile includ cuvinte precum „Coca Cola” i 

„Nike”.
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Desenele industriale: 

Protejeaz  aspectul unui produs sau al unui logo. Acestea includ formele au-

tovehiculelor sau felul în care arat  un articol de mod .

Brevetele: 

Protejeaz  inven iile. Brevetele includ tehnologia utilizat  pentru telefonul mo-

bil, formula b uturii dvs. preferate sau ingredientele active din medicamentul 

pe care îl folosi i; i

Indica iile Geografi ce (IG): 

Sunt nume care identifi c  produsele ca fi ind originare dintr-un teritoriu în care o 

anumit  calitate, reputa ie sau alt  caracteristic  a produsului este în principal 

atribuit  originii sale geografi ce (de exemplu, ‘Tequila’ sau ‘Roquefort’).

Drepturile de autor:

Dreptul de autor apar ine persoanei fi zice sau juridice care a creat o lucrare 

original  în domeniul literar, artistic sau tiin ifi c, indiferent de metoda utilizat  

pentru a crea opera respectiv , de cât de creativ  sau concret  este forma de 

exprimare, neavând leg tur  cu valoarea i destina ia sa, sau cu al i titulari de 

drepturi recunoscu i (persoane fi zice sau juridice).

Drepturile conexe: 

Drepturile conexe se aplic  în cazul interpre ilor pentru performan ele acestora, 

produc torilor de fonograme i videograme pentru propriile înregistr ri, precum 

i organiza iilor de radiodifuziune pentru programele proprii.
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ANEXA III – BAZE DE DATE I LINK-URI

Bazele de date ale AGEPI

În cazul în care se dispune re inerea unor bunuri ca urmare a aplic rii unei pro-

ceduri ex o  cio, primul pas este s  se verifi ce dac  drepturile de proprietate 

intelectual  pretinse a fi  fost înc lcate sunt protejate în Republica Moldova.

AGEPI de ine bazele de date privind protec ia drepturilor de proprietate inte-

lectual  din Moldova. Bazele de date con in informa ii referitoare la fi ecare DPI, 

inclusiv detalii cu privire la titularul dreptului. Bazele de date sunt publice i pot 

fi  accesate de c tre func ionari.

http://www.db.agepi.md

Baza de date a m rcilor la nivel global

Organiza ia Mondial  a Propriet ii Intelectuale de ine o baz  de date a m r-

cilor comerciale care include detalii cu privire la m rcile protejate din Moldova. 

Ca i bazele de date ale AGEPI, aceast  baz  de date este public . Cu toate 

acestea, baza de date a m rcilor la nivel global con ine, de asemenea, o func ie 

de c utare a imaginii care permite identifi carea unei o marci realizat  sub forma 

unei fi guri, în absen a textului.

http://www.wipo.int/branddb/en/


