
Dosarul m. 2-298/2015

ÎNCHEIERE

04 august 2015
municipiul Chişinău
judecătoria sectorului Râşcani
instanţa compusă din
judecător
grefier

CORNELIA VÂRLAN
LUCIA PAVALACHI
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a examinat în şedinţă de judecată publică dosarul civil la acţiunea AO ORDA către SRL
Radio Hit privind încasarea remuneraţiei compensatorii ce decurge din dreptul de autor
şi drepturile conexe

A CONSTATAT:

Reclamantul AO ORDA a depus cererea de chemare în judecată către SRL JSilllio
.Hit privind Încasarea remuneraţiei compensatorii ce decurge din dreptul de autor şi
<rrepfti[ile conexe şi cauza a fost numită pe rol.
1. Şedinţa de judecată a fost fixată, după amânarea solicitată de reclamant , pentru 04

august 2015 orele 14-00 ,dată care a fost adusă la cunoştinţă tuturor participanţilor la
proces, inclusiv, reclamantului cu cital.it; şi pe site-ul instanţei prin intermediul PIGD
, Însă În şedinţa de judecată , reclamantui nu s-a prezentat fără a comunica cauzele
neprezenţei sale.

2. Conform art. 205 CPC participanţii la proces sânt obligaţi să comunice din timp
instanţei motivul imposibilităţii de a se prezenta În şedinţă şi să prezinte probele care
dovedesc motivul. Când instanţa consideră motivul neprezentării neîntemeiat instanţa
judecă pricina În lipsa părţii.

3. Conform art. 107 CPC dacă partea îşi schimbă domiciliul sau sediul după pornirea
procesului aceasta este obligată să comunice instanţei prin cerere noua sa adresă, iar
părţii adverse, prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă se depune la dosar o dată cu
cererea. În lipsa unei astfel de comunicări, citaţia sau înştiinţarea se trimite la ultima
adresă cunoscută instanţei şi se consider înmânată chiar dacă destinatarul nu mai
locuieşte acolo.

4. Reclamantul fiind citat legal pentru şedinţa de judecată În şedinţa de judecată nu s-a
prezentat , fără a aduce la cunoştinţă motivele neprezenţei sale şi fără a solicita
amânarea examinării cauzei.

5. Reprezentantul pârâtul SRL Radio Hit, intervenienţii AGEPI şi AO ANPCI nu au
insistat la examinarea cauzei şi au solicitat scoaterea ei de pe rol .

6. În corespundere cu art. 267 al. 1 pt. G CPC instanţa scoate cererea de pe rol dacă
reci amantul citat legal nu s-a prezentat În şedinţa de judecată ,nu a comunicat motivele
neprezenţei sau aceste motive sunt considerate ca fiind neîntemeiate şi nu a solicitat
examinarea pricinii în lipsa sa , iar pârâtul nu solicită examinarea cauzei În fond. În
speţa dată, dosarul aflându-se pe rol un tip destul de îndelungat, redamanţii de
multiple ori rară a se prezenta la şedinţele de judecată , ei fiind citaţi legal şi
informaţia despre data şi locul şedinţei fiindu-le pusă la dispoziţie , instanţa
concluzionează, că aceştia şi-au pierdut interesul faţă de acţiunea Înaintată.

7. Prevederile art. 267 şi 268 cpe sânt aplicabile în cazul dat .

/

•••••



8. În baza celor expuse, conform art. 267 al. 1 lit. G ,268, 180 CPC judecata

A DECIS :

Se scoate de pe rol cererea de chemare în judecată la acţiunea AO ORDA către SRL
Radio Hit privind încasarea remuneraţiei compensatorii ce decurge din dreptul de autor şi
drepturile conexe ~

- în temeiul art. 267 al. I pt. G CPC.

Încheierea este cu \drept de atac cu recurs la Curtea de Apel Chişinău timp de 15 zile de la
pronunţare, prin interm~diuljudecătoriei Râşcani mun. Chişinău.

JUDECĂTOR
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CORNELIA VÂRLAN
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