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Prima instanţă: T. Avasiloaie Dosarul nr. 2ac-1022/18 

Î N C H E I E R E 
14 mai 2019 mun. Chişinău 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 
al Curţii de Apel Chişinău 

In componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul Iulia Cimpoi 
Judecătorii: Ion Secrieru si Aliona Danilov 

examinând din oficiu chestiunea cu privire la ridicarea de la examinare a cererii 
de apel declarate de Asociaţia Obştească „Asociaţia Drepturi de Autor şi Conexe", în 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Instituţiei Private „Centrul de 
Licenţiere şi Administrare a Drepturilor" împotriva Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia 
Drepturi de Autor şi Conexe", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală cu privire la încasarea în beneficiul comun al Instituţiei Private „Centrul de 
Licenţiere şi Administrare a Drepturilor", Asociaţia Obştească „Oficiul Republican al 
Dreptului de Autor" şi „Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională „Copyright" a 
sumelor colectate de Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe", cu titlu de 
remuneraţie, în perioada în care a fost suspendat acest drept, împotriva hotărârii 
Judecătoriei Chişinău, sediul Central din 19 iulie 2017, prin care acţiunea a fost admisă, 

c o n s t a t ă : 
La data de 18 mai 2015, Instituţia Privată „Centrul de Licenţiere şi Administrare 

a Drepturilor"(CLAD) s-a adresat în instanţa de judecată cu cerere către Asociaţia 
Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC), intervenient accesoriu Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), solicitând încasarea tuturor sumelor de 
bani care au intrat pe conturile bancare a Asociaţiei Obşteşti „Drepturi de Autor şi 
Conexe" (AsDAC), cu titlul de remuneraţie de data suspendării dreptului acestuia de a 
colecta remuneraţia pentru perioada în care are dreptul să colecteze remuneraţie în 
beneficiul Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor" 
(CLAD). 

Pe parcursul examinării cauzei, AsDAC a înaintat o cerere reconvenţională, 
solicitând recunoaşterea încălcării de către ANCO, ORDA şi CLAD adrepturilor 
AsDAC de a elibera licenţe şi colecta remuneraţie pentru titularii de drepturi (autori şi 
interpreţi) membri ai AsDAC, încasarea în mod solidar din contul ANCO, ORDA şi 
CLAD pentru dreptul încălcat a unei compensaţii în mărime de 200000 lei, a sumelor 
colectate ilegal cu titlu de remuneraţie de autor pentru titularii reprezentaţi de către 
AsDAC şi încasarea cheltuielilor de asistenţă juridică. 

Prin încheierea din 22 iunie 2015 a Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, a fost 
primită spre examinare cererea reconvenţională înaintată de AsDAC. 



Prin hotărârea din 19 iulie 2017 a Judecătoriei Chişinău (sediul central), acţiunea 
înaintată de CLAD a fost admisă integral, în sensul invocat. 

Prin încheierea instanţei de fond din 19 iulie 2017, a fost scoasă de pe rol cererea 
reconvenţională înaintată de AsDAC către CLAD, ORDA, ANCO. 

Prin hotărârea suplimentară din 19 iulie 2017, a fost dispusă încasarea din contul 
AsDAC în beneficiul statului a taxei de stat în sumă de 50 000 de lei. 

Prin încheierea din 25 septembrie 2017 a Judecătoriei Chişinău (sediul central), a 
fost respinsă cererea AsDAC cu privire la anularea încheierii din 19 iulie 2017, prin care 
a fost scoasă de pe rol cererea reconvenţională. 

Prin decizia din 22 martie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, a fost respinsă cererea 
de apel depusă de Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe" şi menţinută 
hotărârea din 19 iulie 2017 a Judecătoriei Chişinău (sediul central). 

Prin decizia din 22 martie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, a fost respinsă cererea 
de recurs depusă de Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe" şi menţinută 
încheierea din 19 iulie 2017 a Judecătoriei Chişinău (sediul central) prin care a fost 
scoasă de pe rol cererea reconvenţională. 

Prin decizia din 21 noiembrie 2018 a Curţii supreme de Justiţie a fost admis 
recursul declarat de către Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe" 
reprezentată de avocatul Gheorghe Macovei. S-a casat decizia din 22 martie 2018 a 
Curţii de Apel Chişinău emisă în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată 
depusă de Instituţia Privată „Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor"către 
Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe",intervenient accesoriu Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea în beneficiul comun al 
Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor", Asociaţia 
Obştească „Oficiul Republican al Dreptului de Autor" şi Asociaţia Obştească „Asociaţia 
Naţională „Copyright" a sumelor colectate de Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi 
Conexe", cu titlu de remuneraţie, în perioada în care a fost suspendat acest drept şi remisă 
cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, în alt complet de judecată. 

Prin dispozitivul hotărârii suplimentare din 28 februarie 2019 a Judecătoriei 
Chişinău, sediul Central, a fost dispusă încasarea din contul AsDAC în beneficiul ANCO 
a cheltuielilor pentru asistenţă juridică în sumă de 6100 lei. 

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios 
administrativ consideră necesar de a ridica pricina de la examinare din Curtea de Apel 
Chişinău şi a o remite Judecătoriei Chişinău, sediul Central pentru a întocmi hotărârea 
suplimentară motivată din 28 februarie 2019, reieşind din considerentele ce succed. 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
a stabilit că instanţa de fond a remis pricina civilă dată în adresa Curţii de Apel Chişinău 
fără a fi întocmită partea motivată a hotărârii suplimentare a Judecătoriei Chişinău, sediul 
Central din 28 februarie 2019. 

Urmare a celor enunţate mai sus, Colegiul civil, comercial şi de contencios 
administrativ conchide că pricina dată urmează să fie ridicată de la examinare în ordine 
de apel şi remisă Judecătoriei Chişinău, sediul Central pentru a fi întocmită hotărârea 



suplimentară integrală din 28 februarie 2019 (motivată), în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată a Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere şi Administrare a 
Drepturilor" împotriva Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Drepturi de Autor şi Conexe", 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 
încasarea în beneficiul comun al Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere si 
Administrare a Drepturilor", Asociaţia Obştească „Oficiul Republican al Dreptului de 
Autor" şi „Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională „Copyright" a sumelor colectate de 
Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe", cu titlu de remuneraţie, în perioada 
în care a fost suspendat acest drept. 

în conformitate cu prevederile art. art. art. 269-270 Cod de procedură civilă, 
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ, 

d i s p u n e : 
Se ridică pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Instituţiei Private 

„Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor" împotriva Asociaţiei Obşteşti 
„Asociaţia Drepturi de Autor şi Conexe", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea în beneficiul comun al Instituţiei Private 
„Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor", Asociaţia Obştească „Oficiul 
Republican al Dreptului de Autor" şi „Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională 
„Copyright" a sumelor colectate de Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe", 
cu titlu de remuneraţie, în perioada în care a fost suspendat acest drept de la examinarea 
în ordine de apel. 

Se remite Judecătoriei Chişinău, sediul Central pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată a Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere şi Administrare a 
Drepturilor" împotriva Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Drepturi de Autor şi Conexe", 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 
încasarea în beneficiul comun al Instituţiei Private „Centrul de Licenţiere si 
Administrare a Drepturilor", Asociaţia Obştească „Oficiul Republican al Dreptului de 
Autor" şi „Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională „Copyright" a sumelor colectate de 
Asociaţia Obştească „Drepturi de Autor şi Conexe", cu titlu de remuneraţie, în perioada 
în care a fost suspendat acest drept, pentru a fi întocmită hotărârea suplimentară integrală 
din 28 februarie 2019. 

încheierea nu se supune nici unei căi de atac. 

Preşedintele şedinţei, judecătorul Iulia Cimpoi 

Judecătorii Ion Secrieru 

/ /) Aliona Danilov 
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