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iNCHEIERE

IS mai 2015

Judecătoria Ceutro~muu.Cbişinău

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul

Grefier

mun.Chişinău

S,'etlana Vişcu

Svetlana Stogu

Cu participarea: reprezentanmlui pirîtuhli SRL Trabo-Plus, avocatul Alina Şavga, imputernicită in baza mandatului ar. 0519642 din
18.09.2014, specialisrnlui AGEPI-Sergiu Rotaru, imputernicit prin procura ar. 34 din 14.01.2015.

Examinind in şedinţă publică pricina civilă la cer<tea de chemare in judecată inaintată de Asocia~a Obştească "Asocia~ Na~onală
pemTIlProtecţia C'reaţiei Intelectuale" impooiva SRL "Trabo Plus" privind incasarea despăgubirii pentru incălcarea dreprnlui de autor
şi dreprurilor conexe,-

a constatat;

La data de 12.05.1014, Asocia~ Obştească "Asociaţia Naţională pentru Protec~ Creaţiei Intelectuale" a depus cerere de chemare il
judecată impotriva SRL "Trabo Plus" privind incasarea dcspăgubirii peml1l incă1carea dreptului de autor şi dreprurilor conexe.

in şedinţa de judecată~reprezentantul reclamanrului avocatul Artur Tarlapa~ nu s-a prezentar~ fiînd inştiinţat legal despre ora~ data şi
locul şedinţei de judecată, fapt coniinnat prin semnămra acesmia pe recipisă, uu a comwricat instanţei motivele neprezemării sale, nu a
solicitat amînarea şcdinlei şi nu a solicitat examinarea pricinii in absenţa sa.

in şedinţa de judecată reprezeutantul piritului SRL "Trabo Plus", avocatul Alina Şavga. a solicitat scoaterea cererii de pe ro~ in temeiul
art. 267 lir.g) CPC, pe motivulneprezenţei rec1amantuJui citat leg~ iar pirîtul nu soliciiă soluţionarea pricinii in fond.

in şedinţa de judecată, reprezentautul AGEPI-Sergiu Rotam, a lăsat 5Ohlţionarea acestei chestiuni la discreţia sa .

. Smdiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră uecesar de a scoate de pe rol cererea din unnătoarele considerenre .

. Pooi,it prevederilor an.267lit.g) Codul de procedură civilă al RM, inslauţajudecătorească scoate cererea de pe rol in cazul in care:
redaw..antulcitat legal nu s-a prezentat in şedinţă de judeca~ IlU a comunicat instantei motivele neprezentării sau motivele sint
con:;iderate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau 11U a solicitat examinarea priciuii in absenţa sa: iar piritul nu solicită soluţionarea
pricinii în fond.

in şedinp de judecată s-a constatat că, reprezeutantul reclamanrului avocaml Ariur Tarlapan, În şedin!a de judecată fIXatăpentru data

de 18.05. 20!5 la ora 15°°. nu s-a prezentat. fiind citat le~al fapt ce se confirmă prin semnătura acesmia din recipis~f.d. _ ~. si nu a
comunicat instanţei motivele neprezent~ mi a solicitat aIDîriarea exammării priCÎ1le~nu a solicitat e.,-:ammarea cererii in abs""ffifa'sâ,

Ba mai mult, în şedin\a de judecată reprezentantul pirîtului Alina Şavga a solicitat scoaterea cereti de pe rol şi uu a solicitat soluţionarea
pricinii iu fond.

Din considerentele menţionate, instanţa de judecată ajunge la concluzia, de a scoate de pe rol cererea de chemare in judecată înaintată
de Asociaţia Obştească "Asocia!ia Naţională peuDu Protec~ Crea~ei mtelecmale" impotriva SRL "Trabo Plus" privind incasarea
despăgubirii pentru încălcarea dreptului de autor şi drepturilor conexe.

). Instanţa de judecată, consideră necesar de a explica r>.clamautuluiAsocia~a Obştească "Asociaţia Na~onală pentru Protecţia
Crea~ei Inlelecrnale". că este in drept să adreseze instanţei o nouă cerere, conform dispozipilor generale.

in confonnitate cu art.267lit.g), art.l68, art.169-270 CPC, instanţa de judecată-

dispune:

Cererea de chemare Îu judecată inaintată de Asocia~ Obştească "Asociaţia NaţiOllală pentru Protecţia Crea~ei Intelectuale"
impotriva SRL "Trabo Plus" privind incasarea despăgubirii pentru incălcarea dreptului de autor şi dreprurilor conexe, se scoate de pe
rol.

Se explică rec1amanmlui Asociapa Obştească "Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelecrnale" că, esle in drept să
adreseze instanţei o nouă cerere, conform dispoziţii1or generale.

Se explică rec1amanrului .~ociatia Obstească ';Asociatia Natională pentru Protectia Creatiei Intelectua1e~t.că este in drept să
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depună la Jud~cătoria Centru: mun.Chişwău o' cerere cu privite la anu!area- incheiem pIiind scoaterea cererii de pe rol, prC'zentind
probe care să confirme imposibilitatea prezentării sale in şedinţa de judecată şi a inştiiu~ instanţei.

Incheierea poate' fi atacată cu r~urs la Curtea de Apel Chişînău in tenl1en de 15 zile de la pronunpre: prin intermediul
Judecătoriej Cemru, mun.Chişinău.

Pre~edinţele ~edtnţei,

JudecătoruL Syetlaoa V-"l..Şcu
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