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Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuala a RM mun.Chişinău str.Andrei Doga 24/1 

Judecătoria Briceni va expediază pentru informare copia încheeriia judecătoriei Briceni pe 

dosarul civil nr. 2e-5 /2014 din 30 .04.2015, Asociaţia Obşteasca"Oficiul Republican a Dreptului 

de autor împotriva SRL "Chihaivis" sat.Trebisauti privind incasarea remuneraţiei compensatorii ce 

decurge din dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Anexă : copia hotarîrii pe 2 file, 

Judecătorul Judecătoriei Briceni ///' t/*Zfîr Tverdohleb Elena 
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Dosarul nr. 13-2e-Zl 1-O.OOZui-
Dosarul nr. manual 2e - 5 

Î N C H E I E R E 

30 aprilie 2015 or. Briceni 

Judecătoria Briceni, Republica Moldova 
Instanţa compusă din: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul Tverdohleb Elena 
Grefier Guţu Valcrii 

Cu participarea avocatului - stagiar Comerzan Evghenii, 

examinînd în şedinţă de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare 
în judecată a Asociaţiei Obştească „Oficiul Republican a Dreptului de Autor 
(ORDA), mun. Chişinău, împotriva S.R.L. „Chihaivis", s. Trebisăuţi, raionul 
Briceni, privind încasarea remuneraţiei compensatorii ce decurge din dreptul 
de autor şi drepturile conexe, 

A C O N S T A T A T : 

_La data de _ 07.02.2014 ^Asociaţia _0bstească_,„0ficiul_Republjcan_al 
Dreptului de Autor1' (ORDA), mun. Chişinău, a depus cerere de chemare în 
judecată împotriva S.R.L. ,.Chihaivis", s. Trebisăuţi, raionul Briceni. pn\ ind 
încasarea remuneraţiei compensatorii ce decurge din dreptul de autor şi 
drepturile conexe. 

Reclamantul solicită: 1) constatarea încălcării de către S.R.L. 
„Chihaivis", a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe a 
autorilor/interpreţilor reprezentaţi de ORDA; 2) încasarea din contul S.R.L. 
..Chihaivis", în beneficiul Asociaţiei Obştească „Oficiul Republican al 
Dreptului de Autor" (ORDA) remuneraţia compensatorie ce decurge din 
dreptul de autor şi drepturile conexe în valoare de 500.000 lei; 3) încasarea 
din contul S.R.L. „Chihaivis", în beneficiul Asociaţiei Obştească „Oficiul 
Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) un prejudiciul moral în valoare 
de 1.000.000 lei; 4) încasarea din contul S.R.L. „Chihaivis", în beneficiul 
Asociaţiei Obştească „Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) a 
cheltuielilor de judecată 

In şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului АО „Ollciul 
Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) nu s-a prezentat, fund în ччч 
legal citata şi înştiinţat despre data, luna, ora şi loc t iL^g^g^n şed' 
nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa (fd. 

Reprezentantul intervenientului principal АО J 
Protecţia Creaţiei Intelectuale" (ANPCI) - direcţi 
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şedinţa de judecată a solicitat scoaterea cererii de pe rol. i pe 
motivul neprezentării reclamantului din motive neîntemeiate. 

Reprezentantul pîrîtului S.R.L. „Chihaivis" - avocatul - stagiar 
Comerzan Evghenii (f.d. 75, voi. 2) în şedinţa de judecată a solicitat 
scoaterea cererii de pe rol, pe motivul neprezentării reclamantului din 
motive neîntemeiate. 

Reprezentantul intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) în şedinţa de 
judecată nu s-a prezentai, fiind în mod legal citat şi înştiinţai despre data, 
luna ora şi locul petrecerii şedinţei. însă, prin cererea din 17 01 2015 a 
solicitat examinarea cauzei în lipsa reprezentantului (f.d. 140, voi. 2) 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, instanţa de 
judecată consideră necesar de a scoale cererea de pe rol din următoare 
considerente. 

în conformitate cu art. 267 lit. g) CPC "Instanţa judecătorească scoate 
cererea de pe rol în cazul în care reclamantul citat legal nu s-a prezentai în 
şedinţă de judecată, 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". 

Din materialele dosarului urmează, că şedinţa de judecau a fost 
numită spre examinare рел1ш_ _ data _cLc 06 02.20 IJv .Insă, în şedjn_ţ;. de 
judecată s-a prezentai repre/enianlul mter\ enientului pnncipa1 \ 0 
„Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" (A\P(I) -
Gheorghiţa Iurie, şi nu s-au prezentat: reclamantul АО ,,Oficiul Republican 
al Dreptului de Autor" (ORDA), care la data 06.01.2015 a solicitat 
amînarea examinării cauzei (f.d. 148, voi. 2); reprezentantul pîrîtului S R.l 
„Chihaivis", şi reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). care a 
solicitat examinarea cauzei în lipsa sa (f.d. 140, voi. 2). De aceia şedinţa de 
judecată a fost amînată pentru data de 20.03.2015, ora 14:00, fapt confirmat 
prin procesul - verbal al şedinţei de judecată din 06.02.2015 (f.d. 163-164. 
voi. 2). 

La data de 20 03 2015 în instanţa de nidccată a panenit cereiea 
reprezentantului reclamantului АО ..Oficiul Republican al Dreptului de 
Autor" (ORDA) - Nagacevschu V., prin caic s-a solicitat amînarea 
examinării, deoarece avocatul care a prezentat interesele reclamantului a 
reziliat contractul de acordarea asistenţei juridice. Ca rezultat în şedinţa dm 
20.03.2015 de judecată nu s-a prezentat reclamantul Л O ,.Oficiul Republican 
al Dreptului de Autor" (ORDA), fiind prezent numai lepiczentaniul 
intervenientului principal АО „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale" (ANPC1) - Gheorghiţa Iurie. Luînd în consideraţie cererea de 
amînare a reclamantului, examinarea cauzei a fost amînată pentru data de 
30.04.2015, ora 11:00 (f.d. 168 - 169, v. 2). 



Despre data şedinţei din 30.04.2015 părţile au fost înştiinţate 
în modul legal, şi anume: reprezentantul intervenientului principal \ 0 
„Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" (ANPCI) -
Gheorghiţa lurie, contra semnătură (f.d. 170. voi. 2); reclamantul АО ..Oficiul 
Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) prin oficiul poştal, şi a 
recepţionat avisul de recepţie la data de 01.04.2015 (f.d. 171. voi. 2). 

Insă, în şedinţa de judecată din 30.04.2015 ora 11:00 nu s-a prezentat 
reprezentantul reclamantului АО „Oficiul Republican al Dreptului de Autor" 
(ORDA), şi nu a solicitai examinarea cauzei în lipsa sa, iar reprezentantul 
intervenientului principal АО „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale" (ANPCI) - Gheorghiţa lurie şi reprezentantul pîrîtului S.R.I . 
„Chihaivis" - avocatul - stagiar Comcrzan Pxghenii în şedinţa de judecată au 
solicitata scoaterea cererii de pe rol 

In baza celor expuse instanţa de judecată nu găseşte posibil de a examina 
pricina în fond în lipsa reprezentantului reclamantului АО ..Oliciul 
Republican al Dreptului de Autor" (ORDA). şi consideră necesar a scoate 
cererea de pe rol, explicînd reclamantului, că el poate adresa instanţei o nouă 
cerere conform dispoziţiilor generale. 

în conformitate cu art. 267 lit g). 268, 269-270 CPC RM. instanţa de 
judecată, 

D I S P U N f : 

Cererea de chemare în judecată a Asociaţiei Obştească ..Oficiul 
Republican a Dreptului de Autor (ORDA). mim Chişinău. împotriva S R I 
..( nihai\ îs", s frebibăuţi, raionul Bneeni. pn\ind încasarea remuneiaiiei 
compensatorii ce decurge dm dreptul de autor şi drepturile conexe 
se scoate de pe rol. 

Se explică reclamantului - Asociaţiei Obştească „Oficiul Republican a 
Dreptului de Autor (ORDA). că este în drept să adreseze instanţei o nouă 
cerere, conform dispoziţiilor generale. 

Se explică reclamantului - Asociaţiei Obştească „Oliciul Republican ;. 
Dreptului de Autor (ORDA) că, este în drept să depună la judecătoria 
Briceni o cerere cu privire la anularea încheierii prixincl scoaterea ceieiii о.г 
pe rol. prezcntînd probe care confirmă imposibilitatea prezentării sale <r 

şedinţa de judecată şi a înştiinţării instanţei. 

Încheierea poale 11 atacată eu iccurs în Curtea de Apel Bălţi în terme ^ 
de 15 zile de la pronunţare. ^ 


