
 

               
              

                
            
       

           
          
           

           
             

          
        
               

              
                
          
            

         
         

               
               

               
            
       

           
               

               
               

            
           

   
        
            
       

      
             

                  
              
          

        
         

  
          

         
        

           
          

            
              

         
               

          

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.  

2 


