
 

 
   

      
  

      
  

      
 
 

          
            

          
              

             
   

            
        
      

            
             

            
  
           
         
         

              
   

           
          

    
             

       
        

 
               

               
               

            
           

           
             

            
         

            
           

           
         

L E G E 

Codul penal al Republicii Moldova
 

nr. 985-XV din 18.04.2002
 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.128-129/1012 din 13.09.2002 

Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
(1) Însuşirea dreptului la paternitate (plagiatul) sau altă violare a dreptului de autor şi/sau a 

drepturilor conexe, dacă valoarea drepturilor violate sau valoarea exemplarului licenţiat de operă, 
de program de computer, de bază de date, de interpretare, de fonogramă, de emisiune, care 
formează obiectul dreptului de autor sau al drepturilor conexe, este de proporţii mari, aceasta 
fiind săvîrşită prin: 

a) reproducerea integrală sau parţială, modificarea sub orice formă a obiectului protejat de 
dreptul de autor sau de drepturile conexe; 

b) comercializarea, închirierea, importarea, exportarea, transportarea, depozitarea sau 
publicarea obiectului protejat de dreptul de autor sau de drepturile conexe; 

c) comunicarea publică a unei opere cinematografice sau a unei opere audiovizuale pe cale 
radioelectrică sau prin cablu în regim interactiv, inclusiv prin Internet ori prin alt procedeu 
similar; 

d) demonstrarea publică a originalului sau a unui exemplar de operă; 
e) interpretarea publică a operei sau a fonogramei; 
f) transmiterea simultană sau retransmiterea operei, fonogramei, interpretării sau emisiunii 

pe cale radioelectrică sau prin cablu, prin alt procedeu similar ori în localurile unde intrarea este 
cu plată; 

g) fixarea pe suport material a operei audiovizuale, emisiunii sau interpretării în săli de 
concerte, cinematografe, precum şi în alt loc public, fără acordul titularului de drepturi asupra 
operei, emisiunii sau interpretării; 

h) permiterea accesului public la bazele de date din computer care conţin sau constituie 
opere protejate de dreptul de autor; 

i) traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea sau transformarea operei, precum şi 
prelucrarea, aranjamentul acesteia, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 800 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.  

(2) Comercializarea, închirierea sau schimbul de exemplare de opere sau de fonograme cu 
violarea drepturilor de autor şi/sau a drepturilor conexe prin anunţuri publice, prin mijloace 
electronice de comunicare sau prin expunere publică a cataloagelor cu coperte ori a copertelor 
operelor sau fonogramelor, punerea cu bună ştiinţă la dispoziţie de către agenţii economici a 
spaţiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, bunurilor sau serviciilor proprii în vederea 
valorificării ilegale de către o altă persoană fizică sau juridică a operelor şi/sau a interpretărilor, 
fonogramelor, emisiunilor care formează obiectul dreptului de autor sau al drepturilor conexe, 
precum şi refuzul de a declara provenienţa exemplarelor de opere sau de fonograme 
comercializate, închiriate sau schimbate cu violarea drepturilor de autor şi/sau a drepturilor 
conexe,  
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se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei 
juridice, de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani. 

(3) Comercializarea, închirierea, schimbul, transmiterea cu titlu gratuit, exportarea, 
depozitarea sau altă valorificare a exemplarelor de opere şi/sau fonograme, de programe de 
computer, de baze de date  fără marcajele de control corespunzătoare şi fără deţinerea, la 
momentul controlului, a contractelor de autor încheiate cu titularii de drepturi asupra lor, precum 
şi aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decît pentru suporturile materiale 
specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor sau aplicarea marcajelor de control pe 
exemplarele de operă sau fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi, dacă 
valoarea acestor obiecte este de proporţii mari, 

se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei 
juridice, de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani. 

(4) Eludarea mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 
precum şi înlăturarea sau schimbarea informaţiei privind administrarea drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe, indiferent de faptul dacă au fost încălcate aceste drepturi,  

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 2.000 la 4.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.  

(5) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea 
ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari,  

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 2000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.  

(6) Acţiunile prevăzute la alineatele (1), (2), (3), (4) sau (5), săvîrşite:
 
a) [exclusă]
 
b) de două sau mai multe persoane;
 
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
 
d) prin constrîngere fizică sau psihică;
 
e) în proporţii deosebit de mari,
 
se pedepsesc cu amendă în  mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu 


închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 
10000 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.  

[Art.1851 modificat prin Legea nr.110-XVI din 27.04.2007, în vigoare 08.06.2007] 

[Art.1851 introdus prin Legea nr.446-XV din 30.12.04, în vigoare 28.01.05]
 

Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială 
(1) Răspîndirea informaţiilor privind invenţia, modelul de utilitate, desenul sau modelul 

industrial, soiul de plantă, topografia circuitului integrat  fără consimţămîntul autorului 
(creatorului) sau al succesorului său în drepturi, pînă la publicarea oficială a datelor din cererea 
de înregistrare, de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit 
cunoscute în alt mod, precum şi însuşirea frauduloasă de către un terţ a calităţii de autor al 
invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al soiului de plantă, 
al topografiei circuitului integrat sau constrîngerea la coautorat 

se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.  
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(2) Folosirea ilicită a mărcii sau a denumirii de origine a produsului protejate, folosirea 
unor semne identice ori similare care pot fi confundate cu mărcile sau cu denumirile de origine 
ale produsului înregistrate sau a căror înregistrare este solicitată în numele unor alte persoane 
pentru marcarea de produse ori servicii identice cu cele pentru care marca (denumirea de origine) 
a fost înregistrată, fabricarea, folosirea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, 
vînzarea, orice alt mod de punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a 
produselor marcate cu astfel de semne, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor 
acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari, 

se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată 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. 

(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de 
punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, 
ceea ce constituie invenţii sau modele de utilitate ori include obiectul invenţiei sau al modelului 
de utilitate protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea 
titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor 
acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari, 

se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată 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. 

(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în 
circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului obţinut prin aplicarea desenului 
sau modelului industrial protejate, dacă acest produs, integral sau într-o măsură substanţială, este 
o copie a desenului sau a modelului industrial protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, 
este necesară autorizare din partea titularului, efectuate  fără această autorizare, precum şi 
îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,  

se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată 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. 

(5) Producerea, reproducerea, condiţionarea în scop de înmulţire, oferirea spre vînzare, 
vînzarea sau alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea în aceste scopuri a 
materialului soiului de plantă pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare 
din partea titularului, efectuate  fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la 
efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,  

se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată 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 topografiei circuitului integrat sau a unei părţi a acesteia, importul, 
exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea sau distribuirea în orice alt mod în scopuri comerciale a 
topografiei circuitului integrat pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare 
din partea titularului, efectuate  fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la 
efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,  

se pedepsesc cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată 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. 
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(7) Acţiunile de la alin.(1), (2), (3), (4), (5) şi (6) săvîrşite:
 
a) [exclusă]
 
b) de două sau mai multe persoane;
 
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
 
d) prin constrîngere fizică sau psihică;
 
e) în proporţii deosebit de mari
 
se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 


3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7000 la 10000 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. 

[Art.1852 introdus prin Legea nr.110-XVI din 27.04.2007, în vigoare 08.06.2007] 

Articolul 1853. Declaraţiile intenţionat false în documentele de înregistrare ce ţin de 
protecţia proprietăţii intelectuale 

Declaraţiile intenţionat false, operarea intenţionată cu înscrieri false în documentele ce ţin 
de protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi falsificarea documentelor necesare eliberării 
titlului de protecţie, perfectarea intenţionată a documentelor falsificate sau prezentarea 
intenţionată de documente cu date care subminează autoritatea solicitantului de protecţie a 
obiectului de proprietate intelectuală 

se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată 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. 

[Art.1853 introdus prin Legea nr.110-XVI din 27.04.2007, în vigoare 08.06.2007] 

Articolul 2461. Concurenţa neloială 
Orice act de concurenţă neloială, inclusiv: 
a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu 

activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 
b) răspîndirea, în procesul comerţului, de afirmaţii false, care discreditează întreprinderea, 

produsele sau activitatea de întreprinzător a unui concurent; 
c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la 

caracteristicile, la aptitudinea de întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului; 
d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă 

confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic; 
e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse sau comercializate ale unui agent 

economic cu mărfurile unor alţi agenţi economici 
se pedepsesc cu amendă de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de 

pînă la 1 an, cu amendă, aplicată 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. 

[Art.2461 introdus prin Legea nr.110-XVI din 27.04.2007, în vigoare 08.06.2007] 
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