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Dosarul Nr.2c-871/14 
Î N C H E I E R E 

28 noiembrie 2014 
Judecătoria Buiucani mun.Chişinău 
Instanţa compusă din: 
Preşedinte de şedinţă:Judecătorul: Gahna Moscalcmc 
G r e f i e r . Cristina Stratan 
examinând în şedinţă publică cererea OCI "Moldova-Concerf'IS privind suspendarea 

examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de Asociaţia Obşteasca^ 
"Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" către IS "Moldova Concert 
intervenienţi accesorii : Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe " din RM şi Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală , privind încasarea despăgubirii pentru încălcarea dreptului de autor şi 
conexe, instanţa - a c o n s t a t a t : 

La data 04.06.2014 Asociaţia Obştească "Asociaţia Naţională pentru Protecţia ̂ Creaţiei 
Intelectuale " a depus cerere de chemare în judecată împotriva IS "Moldova Concert " privind 
încasarea despăgubirii pentru încălcarea dreptului de autor şi conexe. 

La data de 12.09.2014 instanţa a admis cererea OCI "Moldova-Concerf'IS de atragere în 
proces în calitate de intervenienţi accesorii : Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din RM şi 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Pîrîtul OCI "Moldova-Concerf'IS a depus o cerere prin care a solicitat suspendarea 
examinării cauzei civile, iar în motivarea cererii a indicat că : Asociaţia Naţională pentru Protecţia 
Creaţiei Intelectuale a fost avizată în calitate de organizaţie de gestiune colectivă de către AGEPI 
prin Decizia sa cu nr.1/57 din 12.01.2012.La data de 20.02.2013 Oficiul Republican al Dreptului 
de Autor s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva AGEPI, intervenient accesoriu 
ANPCI, privind anularea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI în calitate de 
organizaţie de gestiune colectivă.ORDA, pînă la judecarea cauzei în fond, a solicitat aplicarea 
măsurilqrde asigurare a acţiunii prin suspendarea Deciziei nr. l/57prrvinu avizaftia AWPW.Prlir 
încheierea sa din 21.02.2013 Judecătoria Rîşcani a admis cererea ORDA de asigurare a acţiunii şi 
a dispus suspendarea executării Deciziei AGEPI nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI 
în calitate de organizaţie de gestiune coIectivă.Ulterior, prin încheierea sa din 01.03.2013 
Judecătoria Rîşcani a dispus anularea măsurilor de asigurare aplicate prin încheierea menţionată 
supra. însă, Curtea de Apel Chişinău prin Decizia sa definitivă şi irevocabilă din 11.04.2013 a 
anulat încheierea Judecătoriei Rîşcani din 01.03.2013, menţinînd în vigoare încheierea de 
asigurare din 21.02.2013 prin care a fost suspendată Decizia nr.1/57 privind avizarea ANPCI.Prin, 
încheierea din 20.06.2013 Judecătoria Rîşcani a dispus încetarea procesului pe marginea acţiunii 
ORDA către AGEPI privind anularea Deciziei nr.1/57, respectiv încetîdu-şi efectul şi măsurile de 
asigurare aplicate anterior. însă, la data de 05.11.2013 Curtea de Apel Chişinău a anulat încheierea 
din 20.06.2013 prin care , a fost dispusă încetarea procesului şi a remis cauza Ia rejudecare în fond 
la Judecătoria Rîşcani, iar o dată cu aceasta au intrat, din nou, în vigoare şi măsurile de asigurare 
aplicate anterior.La 01.08.2014 Judecătoria Rîşcani a dispus anularea măsurii de asigurare prin 
suspendarea Deciziei nr.l 57 privind avizarea ANPCI, care a fost aplicată prin încheierea din 
21.02.2013, însă ORDA la data de 05 august 2014 a contestat cu recurs încheierea din 01.08.2014 
(prin care a fost anulată măsura de asigurare).Respectiv, pînă în prezent Decizia AGEPI nr.1/57 
din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI, în temeiul căreia ultima îşi desfăşoară activitatea, este 
suspendată. 

I.S "Moldova Concert" solicită suspendarea procesului intentat la cererea ANPCI, pînă la 
emiterea unei hotărîri definitive şi irevocabile pe marginea procesului intentat la cererea ORDA 
către AGEPI, intervenient ANPCI, privind anularea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 cu privire la 
avizarea ANPCI. 

Reprezentantul Asociaţiei Obştească "Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale " avocatul Tarlapan Artur, precum şi preşedintele asociaţiei Gheorghiţa Iurie - în 
şedinţa de judecată - au solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii privind suspendarea 
examinării cauzei. Totodată au declarat că ANPCI activează în baza deciziei Agenţiei de Stat 



pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din 21 octombrie 2011, prin care AGEPI în 
conformitate cu prevederile art.48 al legii nr. 139 din 02.07.2010 "Privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe", a AVIZAT Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale" (ANPCI) cu drept de a activa în calitate de organizaţie de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor şi conexe ale autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonograme 
şi organizaţiilor de difuziune. In baza deciziei nominalizate AGEPI a eliberat ANPCI aviz 
.Această decizie nu a fost contestată, este în vigoare , astfel , faptul suspendării deciziei 
AGEPI nr. 1/57 din 12 ianuarie 2012 nu afectează dreptul Reclamantului de a desfăşura 
activitate de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe. Reclamantul desfăşoară 
această activitate în baza avizului din 21 octombrie 2011. Pe lîngă aceasta, prin decizia Curţii 
Supreme de Justiţie din 12 septembrie 2012, definitiv şi irevocabil s-a stabilit faptul că 
Reclamantul ANPCI este legal avizată prin decizia nr. 1/57 din 12 ianuarie 2012 privind avizarea 
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) în calitate de organizaţie de 
gestiune colectivă pentru următoarele categorii de drepturi de autor şi conexe şi pentru 
următoarele categorii de titulari-autori, interpreţi, producători, organizaţii de difuziune. Astfel, 
suspendarea deciziei AGEPI nr. 1/57 din 12 ianuarie 2012 prin încheierea Judecătoriei Rîşcani 
mun. Chişinău din 21 februarie 2013 aduce atingere autorităţii de lucru judecat a deciziei Curţii 
Supreme de Justiţie din 12 septembrie 2012. 

Reprezentantul IS "Moldova Concert" - avocatul Victor Vieru în şedinţa de judecată a 
susţinut integral cererea privind suspendarea examinării cauzei civile, solicitînd admiterea 
acesteia. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu : Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din 
RM - directorul Stroici Angela a susţinut integral cererea privind suspendarea examinării cauzei 
civile. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - fiind citată legal în şedinţa de judecată 
nu s-a prezentat, dar a depus cerere de examinare a cauzei în lipsa sa . 

Audiind participanţii în proces, studiind materialele cauzei, instanţa tte"3tî3ecatâ considera 
că cererea OCI "Moldova-Concert"IS privind suspendarea examinării cauzei civile la cererea de 
chemare în judecată depusă de Asociaţia Obştească "Asociaţia Naţională pentru Protecţia 
Creaţiei Intelectuale" către IS "Moldova Concert" intervenienţi accesorii : Asociaţia "Drepturi 
de Autor şi Conexe" din RM şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală , privind 
încasarea despăgubirii pentru încălcarea dreptului de autor şi conexe-estQ întemeiată şi urmează 
a fi admisă, din următoarele considerente. 

în conformitate cu lit.h). art.261 CPC RM la cererea participanţilor Ia proces sau din oficiu 
instanţa judecătorească poate suspenda procesul, dacă pricina dată nu poate fi judecată înainte de 
soluţionarea unei alte pricini conexe. 

Potrivit art. 48 alin.(6) din Legea nr.139 din 02.07.2010 "Privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe", "Organizaţia de gestiune colectivă îşi desfăşoară activitatea dacă: este 
înregistrată ca organizaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi este avizată în 
calitate de organizaţie de gestiune colectivă de către AGEPI. 

Instanţa de judecată a stabilit că ANPCI activează în baza deciziei Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din 21 octombrie 2011, prin care AGEPI în 
conformitate cu prevederile art.48 al legii nr. 139 din 02.07.2010 "Privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe", a AVIZAT Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale" (ANPCI) cu drept de a activa în calitate de organizaţie de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor şi conexe ale autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonograme 
şi organizaţiilor de difuziune. In baza deciziei nominalizate AGEPI a eliberat ANPCI aviz (f.d.5), 
însă aceasta ne fiind publicată în Monitorul Oficial în modul stabilit de art.48 al Legii 
nr.139 din 02.07.2010 "Privind dreptul de autor şi drepturile conexe" . - astfel decizia 
din 21.10.2011 nu este valabilă. 

Totodată, Instanţa de judecată a stabilit că Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale a fost avizată în calitate de organizaţie de gestiune colectivă de către AGEPI prin 
Decizia sa cu nr.1/57 din 12.01.2012. 



La data de 20.02.2013 Oficiul Republican al Dreptului de Autor s-a adresat cu cerere de 
chemare în judecată împotriva AGEPI, intervenient accesoriu ANPCI, privind anularea Deciziei 
nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI în calitate de organizaţie de gestiune colectivă. 

ORDA, pînă la judecarea cauzei în fond, a solicitat aplicarea măsurilor de asigurare a 
acţiunii prin suspendarea Deciziei nr. l/57privind avizarea ANPCI. 

Prin încheierea sa din 21.02.2013 Judecătoria Rîşcani a admis cererea ORDA de asigurare a 
acţiunii şi a dispus suspendarea executării Deciziei AGEPI nr.1/57 din 12.01.2012 privind 
avizarea ANPCI în calitate de organizaţie de gestiune colectivă. 

Ulterior, prin încheierea sa din 01.03.2013 Judecătoria Rîşcani a dispus anularea măsurilor 
de asigurare aplicate prin încheierea menţionată supra. Insă, Curtea de Apel Chişinău prin Decizia 
sa definitivă şi irevocabilă din 11.04.2013 a anulat încheierea Judecătoriei Rîşcani din 01.03.2013, 
menţinînd în vigoare încheierea de asigurare din 21.02.2013 prin care a fost suspendată Decizia 
nr. 1/57 privind avizarea ANPCI. 

Prin, încheierea din 20.06.2013 Judecătoria Rîşcani a dispus încetarea procesului pe 
marginea acţiunii ORDA către AGEPI privind anularea Deciziei nr.1/57, respectiv încetîdu-şi 
efectul şi măsurile de asigurare aplicate anterior. însă, la data de 05.11.2013 Curtea de Apel 
Chişinău a anulat încheierea din 20.06.2013 prin care , a fost dispusă încetarea procesului şi a 
remis cauza Ia rejudecare în fond Ia Judecătoria Rîşcani, iar o dată cu aceasta au intrat, din nou, în 
vigoare şi măsurile de asigurare aplicate anterior. 

La 01.08.2014 Judecătoria Rîşcani a dispus anularea măsurii de asigurare prin suspendarea 
Deciziei nr.l/ 57 privind avizarea ANPCI, care a fost aplicată prin încheierea din 21.02.2013, însă 
ORDA la data de 05 august 2014 a contestat cu recurs încheierea din 01.08.2014 (prin care a fost 
anulată măsura de asigurare), iar în temeiul art.181 alin.3 din Codul de Procedură Civilă al RM, 
recursul suspendă executarea încheierii de anulare a măsurilor de asugurare.Respectiv, pînă în 
prezent Decizia AGEPI nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI, în temeiul căreia ultima 
îşi desfăşoară activitatea, este suspendată. 
_ Astfel, se atestă, o conexiune a prezentului-Ikigiuxu dosarul examinat de JudecăTdrîă^îşcani 
a mun.Chişinău privind anularea Deciziei de avizare a ANPCI. 

Prin urmare, reieşind din cele expuse mai sus instanţa de judecată consideră că : este necesar 
să suspende procesul pe cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Asociaţiei 
Obşteşti "Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" către IS "Moldova 
Concert" intervenienţi accesorii : Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe " din RM şi Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind încasarea despăgubirii pentru încălcarea dreptului 
de autor şi conexe, - pînă la momentul rămînerii definitive şi irevocabile a cauzei civile intentată 
la cererea ORDA către AGEPI, intervenient ANPCI, privind anularea Deciziei nr.1/57 din 
12.01.2012 cu privire la avizarea ANPCI , 

Conform art.art. 260-263, 269-270 art.359 al.(l) Cod de Procedură Civilă, judecata, 
D i s p u n e : 

A admite cererea OCI "Moldova-Concerf'IS privind suspendarea examinării cauzei civile . 
A suspenda cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Asociaţia Obştească 

"Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" către IS "Moldova Concert" 
intervenienţi accesorii : Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe " din RM şi Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală , privind încasarea despăgubirii pentru încălcarea dreptului de autor şi 
conexe, - pînă la momentul rămînerii definitive şi irevocabile a cauzei civile intentată la cererea 
ORDA către AGEPI, intervenient ANPCI, privind anularea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 cu 
privire la avizarea ANPCI . 

încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chisjnău în termen de 15 zile, prin 
intermediul Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău. 

Preşedintele şedinţei, judecător oscalciuc 


