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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

Judecătoria Soroca expediază în adresa DVS copia încheierii nr. 2e-J 15/13 din 
28.11.2014, pentru cunoştinţă. 

Totodată, Vă informăm despre faptul că în termen de 5 zile procesul-verbal a 
şedinţei de judecată va fi redactat şi semnat, după care aveţi dreptul de a face 
cunoştinţă cu procesul — verbal a şedinţei de judecată, a înainta obiecţii sau a ridica 
copii de pe acesta şi de pe înregistrarea audio. 

Judecător: Gh.Mîţu 
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Dosarul nt\2e-l 15/13 

Î N C H E I E R E 

28 noiembrie 2014 or. Soroca 

Judecătoria Soroca 

Instanţa compusă din: 
Preşedinte Gh.Mîţu 
Grefiera L. Tincu 
a judecat în şedinţa de judecată publică сайга civilă intentată de Asociaţia Obştească ,.Oficiul 
Republican al Dreptului de Autor'" (ORDA) către SRL ..Danord-Service". intervenient accesoriu 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova (AGEPI), cu privirela încasarea 
remunirării compensatorii ce decurge din dreptul de autor şi drepturile conexe, 

c o n s t a t ă : 

Asociaţia Obşteasca ,.Oficiul Republican al Dreptului de Autor'" (ORDA) s-a adresat cu acţiune 
nominalizată, solicitînd constatarea încălcării de către SRL „Danord-Service"' a drepturilor de autor şi 
a drepturilor conexe a autorilor/interpreţilor reprezentaţi de ODRA. încasarea de la SRL „Danord-
Service" în beneficiul Asociaţia Obştească ..Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) 
remuniraţia compensatorie ce decurge din dreptul de autor şi drepturile conexe în valoare de 500000 
lei. încasarea de la SRL ..Danord-Service" în beneficiul Asociaţia Obşteasca ..Oficiul Republican al 
Dreptului de Autor" (ORDA) prejudiciului moral în valoare de 1000000 iei şi a cheltuielilor de 
judecată. 

în motivarea acţiunii s-a indicat că. din 11.12.2012 şi pînă în prezent SRL ..Danord-Service" în 
baza autorizaţiei de retransmitere seria AB 000047 27.05.2008. nr.53 30.04.2009 eliberate de 

^ Consiliul Coordonatorul Audiovizualului.tvalabiJ pînă la 27.05^2^4L j5nn distribuirea de servicii cu 
emisia prin cablu care retrasmite diferite posturi inclusiv muzicale, a difuzat"şl a valori fi câTTÎegâl 
opere protejate a mii de autori/înterpreţi inclusiv a membrilor ORDA pe care îi prezintă. 

La şedeinţa de judecată din 28.11.2014 reprezentantul reclamantul nu s-a prezentat, depunînd o 
cerere de amînarea şedinţei pentru altă dată. motivînd că participă la Adunarea Generală a Baroului 
Chişinău al Uniunii Avocaţilor, la care urmează sâ fie ales Decanul Baroului. 

Reprezentantul pîrîtului, avocatul Victor Felişcan. a înaintat demers privind scoaterea cererii de pe 
rol, motivînd prin faptul că. la cererea reprezentantului reclamantului şedinţa de judecată a fost 
amînată de 5 ori din motive neîntemeiate, solicitînd aplicarea aii. 27 CPC, disponibilitatea părţilor, 
deoarece reclamantul este persoana juridică, care este în drept să resurgă la serviciile oricărui alt 
avocat, iar declaraţiile avocatul precum că este obligat să participe la Adunarea Generală a Baroului 
Chişinău al Uniunii Avocaţilor pentru a alege Decanul Baroului, nu este motiv de amînarea şedinţelor 
de judecată. Totodată nu solicita soluţionarea pricinii în fond. 

Fiind citat lega! reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a R. Moldova (AGEPI). în şedinţa dejudecată nu s-a prezentat, solicitînd examinarea 
cauzei în lipsa sa. 

Studiind matcrialile dosarului, instanţa dejudecată consideră necesar de a scoate de pe rol cererea 
din următaorclc considerente. 

In conformitate cu an. 267 lit.g) CPC. instanţa judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în 
care reclamantul citat legal nu s-a prezentat în şedinţă dejudecată. nu a comunicat instanţei motivele 
neprezentării sau motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat 
examinarea pricinii în absenţa sa. iar pîrîtul nu solicită soluţionarea pricinii în fond. 

In şedinţa de judecată s-a constatat că, şedinţele de judecată din 07.05.2014. 21.07.2014. 
30.09 2014. 03.1 1.2014. au fost amînate la cererea reprezentantului reclamantului avocatului Melnic 
Alexandru din diferite motive. Motivul de amînarea şedinţei dejudecată din 28.11.2014, prezenţa 
obligatorie la alegerea Decanului Baroului Chişinău al Uniunii Avocaţilor, instanţa o consideră 
neîntemeiată, care duce la tergeversarea cauzei. 
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Din considerentele enumerate instanţa de judecată consideră necesar cererea a o scoate de pe rol şi a 
explica reclamantului, că este în drept să se adreseze din nou instanţei de judecată cu o cerere potrivit 
cu dispoziţiile generale. 

In conformitate cu art. art. 267 lit. g), 269 CPC al RM, instanţa de judecată, 

d i s p u n e : 

Cererea înaintată de Asociaţia Obştească ,.Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) către 
SRL ,.Danord-Service'\ intervenient intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a R. Moldova (AGEPI), cu privirela încasarea remunirării compensatorii ce decurge din 
dreptul de autor şi drepturile conexe, a o scoate de pe rol. 

A explica Asociaţia Obştească „Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) că este în drept 
să se adreseze din nou instanţei de judecată cu o cerere potrivit cu dispoziţiile generale. 

încheierea poate fî atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile prin intermediul 
judecătoriei Soroca. 

Copia corespunde originarului 

Preşedintele şedinţei 
judecătorul 

44/ 
Gh.MÎŢU 


