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Dosarul nr.2c-1270/2017 
12-2C-71860-25102017 

Î N C H E I E R E 

09 februarie 2018 mun.Chişinău 
Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani 
Instanţa compusă din: 
Preşedintele Veaceslav Nicula 
Grefier Tatiana Aga 
A judecat în şedinţa de judecată publică cauza civilă Ia cererea cererea înaintată de Asociaţia 

Obştească Asociaţia Naţională „COPYRIGHT" către „ZORILE" 
S.A. privind încasarea remuneraţiei de autor şi 

A C O N S T A T A T : 

Privind procedura: 
ReclamantulAsociaţia Obştească Asociaţia Naţională „COPYRIGHT" s-au adresat la 

data de 28.09.2017în instanţa de judecată, cu cererea de chemare în judecată 
împotriva„ZORILE" S.A., solicitîndîncasarea despăgubirii pentru violarea drepturilor de 
autor/conexe, în valoare de 1000000,00 lei şi cheltuielilor de judecată. 

La data de 29.01.2018 de către preşedintele Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională 
„COPYRIGHT" Leon Ştirtfu a fo"st înaintată prin intermediu cancelariei o cerere de renunţare la 
acţiunea împotriva „ZORILE" S.A. 

In şedinţele de judecată: 
^Reprezentantul ^reclamanţilor _ Asociaţia ^ ^Obştească _ _ .Asociaţia Naţională 

"^"COPYRIGHT",apărăîtorul MëlïTic" Alexandrin "şedinţa de judecată ~Hâ""susţinut cererea" 
privindrenunţarea la acţiune şi încetarea procesului în legătură cu faptul căreclamantul a ajuns la 
un numitor comun cu pîrîtul. 

Reprezentantul pîrîtului „ZORILE" S.A., Ionela Iachim, în şedinţele de judecată a 
susţinut cereerea şi a solicitat încetarea procesului. 

Studiind materialele dosarului instanţa constata următoarele circumstanţe de fapt şi de 
drept. 

în drept, instanţa atestă că potrivit art.60 CPC RM,Reclamantul este în drept să modifice 
temeiul sau obiectul acţiunii, să mărească ori să reducă cuantumul pretenţiilor în acţiune, ori să 
renunţe la acţiune. Pîrîtul este în drept să recunoască acţiunea. Părţile pot înceta procesul prin 
tranzacţie. Instanţa nu va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea acţiunii 
de către pîrît, nu va confirma tranzacţia dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile, 
libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului. 

în baza art.art.265,266 CPC RM instanţa judecătorească dispune încetarea procesului în 
cazul în care: a) pricina nu urmează a fi judecată în procedură civilă; b) într-un litigiu între 
aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărîre 
judecătorească rămasă irevocabilă sau o încheiere de încetare a procesului în legătură cu 
renunţarea reclamantului la acţiune sau cu confirmarea tranzacţiei dintre părţi; c) reclamantul a 
renunţat la acţiune, renunţul fiind admis de instanţă; c1) reclamantul şi-a retras acţiunea civilă la 
faza judecării cauzei în procesul penal, dacă retragerea a fost acceptată de instanţă; d) părţile au 
încheiat o tranzacţie, confirmată de instanţă; e) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la 



acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărîre arbitrală care a devenit obligatorie pentru 
părţi, cu excepţia cazului în care instanţa refuză eliberarea titlului executoriu sau desfiinţează 
hotărîrea arbitrală; f) partea în proces persoană fizică decedează şi raportul juridic litigios nu 
admite succesiunea în drepturi; g) reclamantului şi/sau pîrîtului îi lipseşte capacitatea de 
folosinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.59 alin.(2); h) cererea de chemare în judecată este 
depusă de un organ, o organizaţie sau o persoană în vederea apărării drepturilor, libertăţilor sau 
intereselor legitime ale unei alte persoane iară ca prezentul cod sau o altă lege să le confere acest 
drept. 

Instanţa judecătorească dispune încetarea procesului printr-o încheiere, care poate fi 
atacată cu recurs. Pronunţînd încheierea de încetare a procesului, instanţa judecătorească 
menţionează că nu se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi 
obiect şi pe aceleaşi temeiuri. 

Raportând situaţia reţinută ia prevederile legale indicate, instanţa consideră posibil de a 
admite renunţul de Ia acţiune şi încetarea procesului, deoarece acesta nu contravine legii şi nu se 
încalcă drepturile vreuneia din părţi. 

în baza art.art.60,265,266 CPC RM, instanţa de judecată, 

D I S P U N E : 

Se admite renunţul reprezentantului reclamantuluiAsociaţia Obştească Asociaţia 
Naţională „COPYRIGHT" Leon Ştirbu de Ia cerereaîmpotriva „ZORILE" S.A. privind încasarea 
remuneraţiei de autorşi procesul la acţiunea dată î n c e t e a z ă . 

încheierea cu drept de recurs la Curtea de ApelChişinău prin intermediul judecătoriei 
Chişinău, sediul Rîşcani în termen de 15 zile. 
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