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Î N C H E I E R E 

Republica Moldova 19 iulie 2017 
mun.Chişinău 

Judecătoria Chişinău (sediul central), în componenţa: 
Preşedintelui şedinţei, judecătorul - Avasiloaie Tatiana, 
grefierului - Bătrînu Tatiana şi Budnea Corina, 

a examinat în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
reconvenţională a Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Drepturilor de Autor şi Conexe din Republica 
Moldova (AsDAC) împotriva Instituţiei Private de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor 
(CLAD), АО "Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) şi АО "Asociaţia 
Naţională "Copyright" (ANCO) cu privire Ia recunoaşterea încălcării dreptului de a elibera 
licenţe, colecta remuneraţia, încasarea compensaţiei în sumă de 200000 lei şi încasarea 
sumelor colectate ilegal cu titlul de remuneraţie de autor pentru titularii reprezentaţi de 
AsDAC şi a cheltuielilor dejudecată. 

Procedura de citare a fost legai Îndeplinită. 
în şedinţă s-a prezentat. 
Reprezentantul Instituţiei Private de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor (CLAD), 

avocatul Melnic Alexandr, 
Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Eugenii/ 

Rusii. 
Reprezentantul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Drepturilor de Autor şi Conexe din 

Republica Moldova (AsDAC), administratorul Stroici Angela, care a părăsii şedinţa de 
judecată, pînă la finisarea dezbateri/or judiciare. 

Instanţa dejudecată constată: 
In conformitate cu art. 267 lit.g) С PC, 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 pîrîlul nu solicită 
soluţionarea pricinii în fond. 

în conformitate cu art.205 alin.(5) CPC, părăsirea şedinţei dejudecată de către o parte 
sau de un alt participant la proces înainte de încheierea dezbaterilor, precum şi prezenţa în 
sala de şedinţe fëra a lua parte la dezbateri, echivalează cu neprezentare neîntemeiată în 
şedinţă dejudecată. 

Asociaţia Obştească Asociaţia Drepturilor de Autor şi Conexe din Republica Moldova 
(AsDAC) a depus o cerere reconvenţională împotriva Instituţiei Private de Licenţiere şi 
Administrare a Drepturilor (CLAD), АО "Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) 
şi АО "Asociaţia Naţională "Copyright" (ANCO) cu privire la recunoaşterea încălcării 
dreptului de a elibera licenţe, colecta remuneraţia, încasarea compensaţiei în sumă de 200000 
lei şi încasarea sumelor colectate ilegal cu titlul de remuneraţie de autor pentru titularii 
reprezentaţi de AsDAC şi a cheltuielilor dejudecată. 

în şedinţa de judecată din 07.07.2017, continuat examinarea cauzei în fond, 
reprezentantul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Drepturilor de Autor şi Conexe din Republica 
Moldova (AsDAC), administratorul Stroici Angela, care a părăsit şedinţa dejudecată. pînă la 
finisarea dezbaterilor juridiciare. Nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa. 

Reprezentantul pîrîtului în acţiunea reconvenţională, avocatul Melnic Alexandr nu a 
solicitat examinarea în fond a acţiunii reconvenţionale şi a solicitat scoaterea cererii 
reconvenţionale de pe rol. 



Instanţa de judecată consideră că cererea de chemare în judecată reconvenţlonaiă 
urmează а fi scoasa de pe rol în temeiul art. 267 fit.g) CPC, or, reprezentantul reclamantului în 
acţiune reconvenţională, a părăsit şedinţa de judecată fără nici un motiv întemeiat, pînâ la 
finisarea dezbaterilor judiciare şi nu a solicitat examinarea în lipsa sa a cererii 
reconvenţionale. 

Instanţa de judecată consideră necesar a explica reclamantei că. ea este în drept să 
adreseze instanţei o nouă cerere, conform dispoziţiilor generale. 

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

d i s p u n e 

Cererea de chemare în judecată reconvenţională a Asociaţiei Obşteşti Asociaţia 
Drepturilor de Autor şi Conexe din Republica Moldova (AsDAC) împotriva Instituţiei Private 
de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor (CLAD), АО "Oficiul Republican al Dreptului de 
Autor" (ORDA) şi АО "Asociaţia Naţională "Copyright" (ANCO) cu privire la recunoaşterea 
încălcării dreptului de a elibera licenţe, colecta remuneraţia, încasarea compensaţiei în suină 
de 200000 lei şi încasarea sumeior colectate ilegal cu titlul de remuneraţie de autor pentru 
titularii reprezentaţi de AsDAC şi a cheltuielilor de judecată, se scoate de pe rol. 

Se explică Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Drepturilor de Autor şi Conexe din Republica 
Moldova (AsDAC) că este în drept să adreseze instanţei o nouă cerere, conform dispoziţiilor 
generale sau să depună la Judecătoria Chişinău (sediul central) o cerere cu privire la anularea 
încheierii privind scoaterea cererii de pe rol, prezentând probe care să confirme 
imposibilitatea prezentării Iui în şedinţa de judecată şi a înştiinţării instanţei. 

încheierea poale fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, 
prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul central). 

Prcşedinteleşedinţei, 
Judecătorul semnătura Tatiana Avasiloaie 

Copia corespunde originalului,^ 
judecător / /<~~~25 ^S^ — - ^ Tatiana Avasiloaie 


