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Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului  
nr. _ din __________2018 

 
    

 METODOLOGIE 
privind colectarea dreptului de suită  

 
1. Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 139 din 

2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi are ca scop stabilirea modului de acumulare și achitare a dreptului de suită. 

 
2. În sensul prezentei Metodologii se definesc următoarele noţiuni: 

- revânzare ulterioară primei înstrăinări făcute de către autor – actul comercial de revânzare a 
unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice, care implică, în calitate 
de vânzător, cumpărător sau intermediar, saloane, galerii de artă, case de licitaţie, precum şi orice 
comerciant de opere de artă; 

- opere originale de artă – operele de artă plastică sau grafică (imaginile, colajele, picturile, 
desenele, gravurile, tipăriturile, litografiile, sculpturile, tapiseriile, articolele din ceramică, din sticlă 
şi fotografiile) dacă acestea sînt create personal de artist sau reprezintă exemplare considerate opere 
originale de artă. Exemplarele operelor originale de artă care au fost executate într-un număr limitat 
personal de către autorul lor sau cu consimţămîntul acestuia (de regulă, numerotate, semnate sau în 
alt mod autentificate de către acesta) sînt considerate opere originale de artă; 

- vânzător, cumpărător sau intermediar – persoana fizică sau juridică autorizată care realizează 
activităţi comerciale de revânzare a unei opere de artă. 
 

3. În cazul fiecărei revânzări a operei originale de artă, ulterioară primei cesionări de 
către autor a dreptului de proprietate, vânzătorul este obligat să achite organizației de gestiune 
colectivă desemnată colector unic o remuneraţie în cuantum de 5% din preţul de revânzare dacă 
acest preţ constituie cel puţin 20 de salarii minime (dreptul de suită).  

 
4. Dreptul de suită poate fi exercitat numai prin intermediul unei organizaţii de gestiune 

colectivă a drepturilor patrimoniale.  
 
5. Vânzătorul sau intermediarul are obligaţia să comunice organizației de gestiune 

colectivă,  până în ultima zi a fiecărei luni, un raport privind vânzările efectuate în luna precedentă, 
cu prezentarea următoarelor informații: 

Denumirea şi adresa vânzătorului _____________________________________  
Data _______________________ 

 
Numele 

autorului/țara 
Data 

nașterii/decesul 
Titlul 
operei 

Descrierea 
operei 

(tehnici, 
dimensiuni) 

Prețul de 
vânzare 

Dreptul de 
suită 

      
      

 



 

6. Raportul lunar va conține numele reprezentantului legal al emitentului, va fi semnat 
şi va purta menţiunea ”confirm pe propria răspundere”. Informaţiile care fac obiectul raportului 
lunar vor fi transmise şi în format electronic.  

 
7. Raportul lunar prevăzut la pct. 4 constituie baza de repartizare a remuneraţiei 

colectate de organizația de gestiune colectivă către titularii de drepturi.  
 
8. În termen de 10 zile de la data revânzarea operei, vânzătorul sau intermediarul are 

obligaţia să achite organizației de gestiune colectivă suma aferentă dreptului de suită, calculată 
conform pct. 2 din prezenta metodologie. 

 
9. Vânzătorul sau intermediarul va comunica în scris, la cerere, autorului sau titularului 

de drepturi de autor locul în care se află opera după revânzare, cu scopul ca acesta să-şi poată 
exercita în continuare drepturile morale asupra operei. 

 
10. Preţul de vânzare este:  

   a) suma obţinută în timpul licitaţiei la adjudecare;  
   b) suma pe care o primeşte cel care a depus lucrarea spre a fi licitată sau revândută şi care este 
stabilită la data plăţii către deponent;  
   c) suma pe care o primeşte deponentul după ce lucrarea a fost revândută de către orice comerciant 
de artă.  
 

11. În decurs de 3 ani de la data revânzării, titularul dreptului de suită sau organizaţia de 
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, care reprezintă interesele acestuia, are dreptul să ceară 
oricărui comerciant de opere de artă, să prezinte informaţia necesară pentru a asigura plata sumelor 
datorate pentru revânzare. 

 
12. Organizația de gestiune colectivă este obligată să facă publică, lunar, la adresa sa de 

internet, lista cuprinzând numele titularilor de drepturi de autor care au de încasat sume curente sau 
restante reprezentând drept de suită.  

 
13. Dreptul de suită este inalienabil toată viaţa autorului şi trece exclusiv la succesorii 

legali sau testamentari ai autorului pentru durata de protecţie a dreptului de autor.  
 

     
 
 
 
 
 
    


