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15 ianuarie 201

HOTÀRÎRE

cu privire la modificarea H oţărî rii Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.29/6 din 1 6 . 0 6 . 2 0 0 5

în temeiul art.8 lit.b) şi lit.t), art.25 alin.(2) din Legea
nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională
a Pieţei Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALA A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. In punctul 2 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a

Valorilor Mobiliare nr.29/6 din 16.06.2005 "Cu privire I
rezultatele controlului tematic inopinat al activităţii Regis
tratorului Independent "Registru-Service" SRL" (Monrtoru
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.316), с
modificările ulterioare, cuvintele "dna Onceanu Cornelia
se substituie cu cuvintele "dl Rusnac Vladimir".
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării,

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Nina DOSCA

Nr. 69/2. Chişmfiu, 31 decembrie 2015.
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HOTĂRÎRE

cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare nr.4/1 din 0 1 . 0 2 . 2 0 1 3

în temeiul art.1, art.9 alin.<1) lit.n), art.25 alin.(2) din
Legea nr.192-XIVdin 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională
a Pieţei Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALA A PIEŢEI
FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:
1. Tn anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

'

Financiare nr.4/1 din 01.02.2013 "Cu privire la unele măsuri
pentru finalizarea procedurii de lichidare a genurilor de
activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare desfă
şurate anterior de unii participanţi profesionişti" (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.27-30, art.120) rîndul
""Inconarm" SA, 10, depozitar (colectiv)" se exclude.
2. Prezenta hotărîre intră Tn vigoare din data publicării.
Nina DOSCA

Nr. 69/3. Chişlnflu, 31 decembrie 2015.

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
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DECIZIE
cu privire la recomandarea de aducere a activitâţii
Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei
Intelectuale (ANPCI) în concordanţa
cu prevederile legale

Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată şi convocată
în temeiul Ordinului directorului general nr.234-1 din
29.12.2015:
acţionînd în temeiul art.48 din Legea nr.139 din
02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
art.7 alin.2 îît.s din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
DECIDE:
1. Se recomanda Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia
Creaţiei Intelectuale (ANPCI) să notifice în termen de 15 zile
lucrătoare din momentul aducerii la cunoştinţă a prezentei
decizii toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de licenţă
PREŞEDINTELE COMISIEI

pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor şi a dreptu
rilor conexe despre imposibilitatea colectării remuneraţiei,
ţinînd cont că prin Decizia nr.5/2285 din 21.10.2014 emisă
întru executarea încheierii Judecătoriei sectorului Rîşcani
prin care Decizia nr.1/57 din 12.01.20,12 este suspendată
din 21.02.2013 pînă în prezent.
2. Se obligă ANPCI să publice în termen de 3 zile
lucrătoare din momentul aducerii la cunoştinţă a prezentei
decizii, pe pagina sa web www.anpci.md informaţia despre
suspendarea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012, publicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-18 din
20.01.2012, întru executarea încheierii Judecătoriei secto
rului Rîşcani din 21.02.2013.
Andrei POPA

Nr. 8/3267. Chişinău, 29 decembrie 2015.
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