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HOTARARE 
in Numele Legii 

Dispozitivul hotan'irii pronuntat public la data de 09 iulie 2014 
Hotadirea integral a intocmita la data de 25 iulie 2014 

ludecatoria Buiucani, mun.Chi~inau 


Instanta compusa din 

Pre~edintele ~edintei, ludecator Muruianu Maria 

Grefier Finica Nadejda 


cu participarea reprezentantului reclamantului AsDAC - Mamaliga Andrei, 
imputernicit In baza procurii 1-05/148 din 20.06.2014, reprezentantului panltului 
administratorului Popovici Tatiana, reprezentantului intervenientului accesoriu ANPCI 
- Gheorghita Iurie imputernicit in baza procurii 46/03-2014 din 28.03.2014, in lipsa 
reprezentantului AGEPI, 

examinand in ~edinta publica cauza civil a intentata pe marginea actiunii depuse 
de Asociatia "Drepturi de Autor ~i Conexe" din RM catre "Diana Prim" SRL 
intervenient accesoriu Agentia Na!ionala pentru Protectia Creatiei Intelectuale ~i 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala cu privire la perceperea fortata a 
remuneratiei de autor ~i penaliUitilor de intarziere, 

A CONSTATAT: 

Argumentele partilor 


La data de 17.02.2014 in judecatoria Buiucani, mun. Chi§inau, a fost inregistrata 
sub nr. 4952, cererea de chemare in instan!a de judecata inaintata de Asociatia "Drepturi 
de Autor §i Conexe" (in continuare ..... AsDAC) din RM catre "Diana Prim" SRL. 
intervenient accesoriu Agentia Na!ionala pentru Protec!ia Creatiei Intelectuale (in 
continuare ANPCI) §i Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (in continuare 
AGEPI) cu privire la perceperea fortata a remuneratiei de autor ~i penaliti:l!ilor de 
intarziere. 

In sustinerea cererii reclamantul a indicat ca. pentru valorificarea creatiilor 
publicate prin interpretare publica - folosirea muzicii in baruri, restaurante, magazine. 
chio~curi, alte incaperi, la discoteci, nunti, concerte, pe viu ("live") sau prin intermediul 
anumitor dispozitive precum casetofon, radio, aparate TV etc. - beneficiarul, persoaml 
juridica sau fizidi, trebuie sa obtina licenta organizatiei care administreaza pe principii 
colective drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi ~i sa achite remuneratia de autor 
corespunzatoare, astfel, prin obtinerea Acordului General (Licenta) de tip IP nr.O 1 04 
eliberat la 19.04.2011 de ditre AsDAC , SRI., "Diana Prim", conform pct. 5.2. din acord. 
s-a obligat sa achite trimestrial, pentru dreptul de interpretare publica a obiectelor de 
drepturi de autor ~i conexe prin intermediul oricarui dispozitiv (Radio, TV, DVD. 
casetofon etc.), remuneratia de autor in cuantum de 702,00 lei pana la data de 15 a lunii 
ce urmeaza dupa trimestrul raportat ~i concomitent sa prezinte darile de seama privind 
creatiile valorificate in cafeneaua "Diana" din or.Chi~inau, insa SRL "Diana Prim" nu §i
a onorat obligatiile contractuale asumate, neachiHind remunera!ia de autor stabilita in 
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acord (Licenta) datorand, 'in prezent, reclamantei onorariul de autor pentru perioada 
tr.l'20 13 - tr. IV'20 13, inclusiv, 'in marime de 2808,00 lei. . 

Afirma ca, 'in conformitate cu pct. 5.3. din Acordul General (Licenta) in cazul 
neonorarii la timp a obligatiei de plata, SRL "Diana Prim" este obligata sa achite 0 

penalitate de 2% din suma datorata pentru fiecare zi de Intarziere cu plata cat ;>i 0 

penalitate 'in marimea unei unitati convention ale (20 lei) pentru fiecare zi de lntarziere 
de prezentare a darilor de seama privind creatiile valorificate, prin urmare, paratului i-au 
fost calculate, de catre AsDAC, urmatoarele penalitati: 
- 2 134,08 lei - penalitatea de intarziere de 2% din suma datorata pentru 152 zile de 
inHirziere cu plata; 
- 3 040,00 lei - penalitate contractuala 'in marimea unei unitati conventionale (20 lei) 
pentru 152 zile de intarziere de prezentare a darilor de seama privind creatiile 
valorificate. 

Indica ca, in scopul solutionarii litigiului dat pe cale amiabila ;>i extrajudiciara. la 
data de 16.01.2014 in adresa paratului s-a expediat 0 pretentie prin care s-a solicitat ca 'in 
termen de 10 zile sa fie achitata datoria .acumulata, Insa aceasta a fost lasata tara raspuns 
~i satisfacere ~i astfel reclamantul solicita incasarea de la SRL "Diana Prim", in contui 
reclamantului a datoriei totale de 7 982,08 lei, dintre care: 2 808,00 lei - remuneratia de 
autor pentru perioada tr.l'2013 - tr.lV2013; 2 134,08 lei - penalitatea de Intarziere de 2% 
din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere cu plata ~i 3 040,00 lei - penalitate 
contractuaIa in marimea unei unitati conventionale (20 lei) pentru fiecare zi de intarziere 
de prezentare a darilor de seama privind creatiile valorificate; Obligarea SRL "Diana 
Prim" sa prezinte darile de seama privind creatiile valorificate in perioada tr.l-20 13
tr.lV-2013. 

Prin referinta (f.d.49-51), paratul SRL "Diana Prim" a solicitat respingerea actiunii 
ca fiind neintemeiala, deoarece considera ca, contractu 1 (licenta) nr.Ol04 din 19.04.2011, 
semnat lntre AsDAC ;>i SC "Diana Prim" SRL nu a avut valoarea jurididi din start, iar 
AsDAC nu era in drept sa elibereze asemenea licenla. 

Mai mentioneaza ca, SC "Diana Prim" SRL a continuat s-a transfere bani, lnsa 
considera ca AsDAC, neavand aviz legal incepand cu 01.01.2011, a activat si a incasat 
ilegal sumele de bani, transferate in anii 2011-2012, de asemenea, SC "Diana Prim" SRL 
nu a valorificat opere muzicale, ci a retransmis unele piese ale diferitor posturi TV. 

Intervenient accesoriu ANPCI prin referinta (f.d.77-79) a considerat actiunea ca 
neintemeiata si ilegala din urmatoarele consideratii ca, in opinia intervenientului, AsDAC, 
elibera ilegal licentele si colecta remuneratiei de autor si conexe de la agentii economici 
incepand cu data de 01.01.20 11 ~i considera ca, un asemenea caz este ;>i eliberarea licentei 
nLOI04 din 19.04.2011 pentru SC "Diana Prim" SRL si colectarea ilegala a remuneratiei 
financiare. 

Sustine ca, la data de 21.10.2011 AGE PI a emis Decizia de avizare a Asociatiei 
ANPCI ~i a eliberat, in opinia intervenientului, unicul A viz legal pentru eliberarea 
licentelor ;>i colectarea renumeratiei de autor si conexe de la agentii economici in baza 
prevederilor legale prevazute de Legea, iar la data de 12.01.2011, prin Decizia nr.l/57 
AGEPI repetat a avizat asociatia ANPCI. 

Considera ca, AGEPI poate aviza doar 0 singura asociatie pentru fiecare categorie 
de drepturi ale acelora~i categorii de titulari de drepturi, iar licenta emisa pentru 
utilizatori are efect de licenta extinsa, prin unnare, la data de 02.01.2013 ANPCI a 
eliberat Licenla extinsa nr.53/13 pentru valorificarea operelor de carre SC ,.Diana Prim" 
SRL ~i pan a la moment aceasta licen!a este valabila, iar SC "Diana Prim" SRL l;>i 
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onoreaza obligatiunile si achita remuneratia financiara obligatorie, astfel considera ca 
AsDAC nu avea temei juridic de a Inainta pretentii catre SC "Diana Prim" SRL. 

Intervenient accesoriu AGEPI prin referinta (f.d.80-81) a explicat ca, AsDAC a 
incheiat legal, in conditiile Legii nr.139/2010 ~i a Deciziei AGEPI din 14.12.20lO, in 
vigoare la cel moment, licenta IP nr.Ol04 la 19.04.2011 cu "Diana Prim" SRL ~i 
respectiv, "Diana Prim" SRL, in calitatea sa de utilizator care valorifica obiecte ale 
dreptului de autor ~i ale drepturilor conexe ~i care a incheiat un acord de licenta cu 
AsDAC, are obligatiuni contractuale, inc1usiv de a achita remunera!ia datorata autorilor ~i 
titularilor de drepturi. 

In ~edin!a de judecata reprezentantul rec1amantului AsDAC a sustinut cele 
invocate in cererea de chemare in judecata ~i a solicitat admiterea actiunii in sensul 
dec1arat. 

Reprezentantul paratului, "Diana Prim" SRL, in ~edinta judiciara a solicitat 
respingerea actiunii, reiterand argumentele expuse in referinta. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu, ANPCI, in ~edinta judiciara a solicitat 
respingerea actiunii, reiterand argumentele expuse in referinta. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu, AGEPI, a solicitat admiterea cererii de 
chemare in judecata ca intemeiata. 

Aprecierea instantei 
Audiind explicatiile participantilor la proces, studiind materialele pricinii in raport cu 

argumentele invocate de catre partile implicate in proces, instanta de judecata conchide, 

ca cererea este kltemeiata ~i urmeaza a fi admisa din urmatoarele considerente. 

In conformitate cu prevederile art.4 alin.( 1) lit.h) Legea nr.139 din 02.07.2010 privind 

dreptul de autor ~i drepturile conexe, AGEPI avizeaza, monitorizeaza ~i supravegheaza 
activitatea organizatiilor de gestiune colectiva a dreptului de autor ~i/sau a drepturilor 
conexe. 

In temeiul art. I 1 alin.(1) lit.t) din aceea~i lege, autorul sau alt titular al dreptului de 
autor are dreptul exc1usiv sa efectueze, sa permita sau sa interzica valorificarea operei, 
inc1usiv prin interpretarea publica a operei. 

Art. 31 la randul sau stabile~te ca: 
(1) Contractul de autor trebuie sa fie incheiat in forma scrisa ~i sa prevada modul de 

valorificare a operei (dreptul concret care se transmite prin acest contract), termenul de 
valabilitate, teritoriul de actiune a dreptului, cuantumul remuneratiei sau baza de calcul a 
acesteia pentru fiecare tip de valorificare a operei, conditiile ~i termenul de plata ale 
remuneratiei, precum ~i alte c1auze pe care partile Ie considera esentiale. Contractul de 
autor privind valorificarea operelor in ziare ~i in alte publicatii periodice poate fi incheiat 
~i in forma verbala. 

(2) In cazul in care in contractul de autor lipse~te c1auza privind teritoriul pe care se 
exercita dreptul, dreptul transmis prin acest contract se exercita numai in limiteIe 
teritoriului Republicii Moldova. 

(3) In cazul in care in contractul de autor care prevede acordarea unei licente nu este 
indicat termenul sau de valabilitate, contractul de autor se considera incheiat pe un 
term en de 3 ani de la data incheierii, daca se refera la valorificarea unei opere rara 
modificari, ~i pe un termen de 5 ani, daca se refera la valorificarea unei opere adaptate 
sau altfel modificate ori traduse. 

Art. 33 din Legea nr.139 prevede urmatoarele drepturi a interpretilor: 
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(1) Interpretul beneficiaza de urmatoarele drepturi morale In privinta interpretarii 
sale: 

a) dreptul la paternitate - dreptul de a se considera interpret ~i de a cere 0 atare 
recunoa~tere, inclusiv prin comunicarea sau indicarea numelui sau la fiecare valorificare 
a interpretarii sale, daca prin prezenta lege nu slnt stabilite alte prevederi sau exceptii; 

b) dreptul la nume - dreptul interpretului de a decide cum va figura numele sau la 
valorificarea interpretarii (numele adevarat, pseudonimul sau anonim); 

c) dreptul la respectarea integritatii interpretarii - dreptul la protectia interpretarii 
sale contra oricarei denaturari, schimonosiri sau contra oricaror altor atingeri care pot 
prejudicia onoarea sau reputatia interpretului. 

(2) Interpretul are dreptul exclusiv sa permita sau sa interzica urmatoarele actiuni: 

a) imprimarea interpretarii sale inca neimprimate; 

b) reproducerea imprimarii interpretarii sale; 

c) distribuirea imprimarii interpretarii sale; 

d) inchirierea imprimarii interpretarii sale; 

e) comunicarea publica prin eter sau prin cablu a interpretarii sale, cu exceptia 


cazului dind interpret area este ea insa~i 0 interpretare televizata ori radiodifuzata sau este 
executata de pe 0 imprimare; 

f) punerea la dispozitie in regim interactiv a interpretarii sale imprimate. 
(3) Interpretul sau, in cazul unei interpretari colective, conducatorul ori 0 alta 

persoana imputernicita de acest colectiv poate permite utilizatorului actiunile prevazute la 
alin.(2) prin contract Incheiat In forma scrisa cu acesta. 

(4) Incheierea contractului de creare a unei opere audiovizuale Intre interpret ~i 
producatorul operei audiovizuale, daca contractul nu prevede altfel, atrage transmiterea 
de entre interpret a drepturilor sale prevazute 1a alin.(2). 

(5) In cazul in care contractu 1 nu prevede altfel, drepturile exclusive asupra 
interpretarii create ca urmare a indeplinirii misiunii Incredintate de angajator sau ca 
urmare a Indeplinirii atribu!iilor de serviciu apar!in angajatorului. 

(6) Drepturile exclusive ale interpretului prevazute la alin.(2) din prezentul articol 
pot fi transmise altor persoane prin contract de cesiune sau de licenta, in conditiile art.30
31. 

(7) Dreptul de distribuire prevazut la alin.(2) lit.c) se epuizeaza odata cu prima 
vanzare sau cu alta prima transmitere a dreptului de proprietate asupra imprimarii 
interpretarii pe teritoriul Republicii Moldova. 

(8) In cazul in care un interpret a transmis sau a cesionat unui producator de 
fonograme, videograme sau de opere audiovizuale dreptul sau de Inchiriere, prevazut la 
alin.(2) lit.d), interpretul j~i pastreaza dreptul la 0 remuneratie echitabila, asupra careia 
partile vor conveni de comun acord, pentru Inchirierea fonogramei, videogramei sau a 
operei audiovizuale ce contine interpretarea sa. Acest drept este inalienabil ~i se exercitn 
exclusiv prin intermediul unei organizatii de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale. 

Prin prisma art. 47 din Lege se indica ca, remuneratia se achita pentru urmatoarele 
moduri de valorificare a opere lor intrate In domeniul public ~i a expresiilor folclorice: 

a) interpretarea publica ~i comunicarea publica a un or asemenea opere muzicale ~i a 
expresiilor folclorice muzicale; 

b) revlnzarea unor asemenea opere originale de arta ~i a expresiilor folclorice 
artistice. 

(2) Remuneratia prevazuta la alin.( 1) din prezentul articol se achita: 
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a) organiza~iei de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale care Ii reprezinta pe 
autorii ~i pe alti titulari ai dreptului de autor asupra opere lor muzicale - pentt;u actiunile 
specificate la alin.(l) lit.a) din prezentul articol; 

b) organizatiei de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale mentionate la art.20 
alin.( 4) - pentru actiunea specificata la alin.( 1) lit.b) din prezentul articol. 

In temeiul art.48 alin (S) Legea nr.139, organizatia de gestiune colectiva l~i desIa~oara 
activitatea daca: 

a) este Inregistrata ca organizatie In conformitate cu prevederile legislatiei in 
vigoare; 

b) este avizata 'in calitate de organizatie de gestiune colectiva de catre AGEPI. 
Totodata In conformitate cu art.63 alin. (1) ~i (2) lit.d) din Legea nr.139, in cadrul 

procedurilor judiciare initiate in privinta Incalcarii dreptului de aut or, a drepturilor 
conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege, persoanele specificate la art.S S 
alin.(2) pot solicita instantelor de judecata sau altor organe competente, dupa caz, 
recunoa~terea drepturilor lor, constatarea 'incalcarii acestora ~i repararea prejudiciului 
prin stabilirea unor despagubiri. 

Instanta de judecata, la stabilirea despagubirii, va tine cont de necesitatea: d) 
achitarii unei compensatii de la SOO pana la SOOOOO lei pentru dreptul incalcat. 

De asemenea, conform pct.4 din Hotararea Guvernului nr.641 din 12.07.2001,. 
Despre tarifele minime ale remuneratiei de autor, valorificarea operelor, protejate de 
drepturile de autor ~i/sau conexe, se admite doar In baza contractului cu autorul sau cu alt 
titular al drepturilor de autor ~i conexe, cu excep!iile prevazute de lege. 

Prin urmare, AGEPI este obligata sa asigure aplicarea normelor legale prin 

organizarea procedurii de avizare a organizatiei de gestiune colectiva. 

Studiind materialele dosarului, instanTa observa ca, AsDAC activeazu in baza 
certificatului de inregistrare la Ministerul Justitiei nr.1330 din 16.03.2000 (f.d.82), iar 
AGEPI la randul sau a desemnat AsDAC cu dreptul de a elibera beneficiarilor licente 

pentru valorificarea obiectelor drepturilor de autor ~i drepturilor conexe ale interpretilor, 

in baza Deciziei din 14.12.2010. perioada 01.08.2010-01-08-2012, care a fost 'in vigoare 

pana la 31.12.2010. 

Ulterior, AsDAC a fost avizata conform Deciziei nr.2/2146 din OS.12.2012, publicata 
In Monitorul Oficial nr.2S2-2S3 din 11.12.2012 (f.d.84), cu dreptul de a elibera 
beneficiarilor licente anumite categorii de drepturi, inclusiv pentru dreptul la interpretare 
publica. 

Prin urmare, instanta observa ca AsDAC a fost In drept sa elibereze licente, in numele 
titularilor de drepturi pe care Ii reprezinta ~i 'in limitele imputernicirilor acordate de 
ace~tia, pana la data de 01.08.2012, in baza Deciziei din 14.12.2010, respectiv, In baza 
Deciziei AGEPI nr.2/2146, AsDAC a fost in drept sa elibereze licente din data 
11.12.2012, data publicarii acesteia 'in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Astfel, in perioada 01.08-11.12.2012 AsDAC nu a fost in drept de a elibera licente, 
insa, reie~ind din prevederile Legii nL 139/2010, organizatiiIe de gestiune colectiva 
acumuleaza remuneratia stipulata, in licentele eliberate ~i/sau pe cea care este datorata in 
virtutea dreptului la 0 remuneratie echitabila ~i in temeiul licentelor eli berate pana la 
01.08.2012, AsDAC avea dreptul de a acumula pe contul sau remuneratia de autor pana 
la srar~itul anului financiar, adica pana la 31.12.12. 
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Totodata, conform materialelor cauzei ~i informa!iei prezentate de AGEPI (fd.80
81), care este organ de gestiune a acestor organiza!ii, in perioada 01.08 -U.12.2012, 
unica organiza!ie de gestiune colectiva avizata pentru categoria drepturilor de autor 
~i conexe ale autorilor, interpre!ilor, producatorilor, organiza!iilor de difuziune, In 
baza Legii nr. 139/2010, a fost ANPCI, cu dreptul de a elibera beneficiarilor licente ~i de 
a acumula remunera!ia de autor pentru titularii de drepturi care sunt membri ai acestei 
organizatii, conform Deciziei AGEPI nr.lI57 din 12.01.2012, publicata In Monitorul 
Oficial nr.l6-l8 din 20.01.2012 (f.d.83), precum ~i pentru titularii care nu au calitatea de 
membru al vreunei organizatii de gestiune colectiva ~i nici nu i-au incredintat, in vreun 
alt mod, drepturile in gestiune, conform artA8, alin.(l 1 )-(12) din Legea nr. 139/2010. 

In astfel de circumstan!e se atesta ca, imposibilitatea AGEPI de a aviza 
organizatie de gestiune colectiva a fost condi!ionata de interzicerea de a desIa~ura 
procedura de avizare la cererea ANPCI prin incheierea Curtii de Apel Chi~inau din 
13.07.2012 ~i 24.10.2012, insa incheierea din 13 fost casata integral prin Decizia Cuqii 
Supreme de Justi!ie din 04.12.12, iar incheierea din 24.10.12 - prin Decizia CSJ din 
05.12.12, data la care AGEPI a putut decide cu privire la avizarea organizatiei de 
gestiune colectiva. 

In acela~i timp, 'in conformitate cu pct.6 din Decizia AGEPI nr.3/ 1566 din 
20.09.2013, publicata in Monitorul Oficial nr.216-220 din 04.10.2013, sumele 
acumulate de organizatiile de gestiune colectiva pentru perioada 01.08.12-10.12.12 
trebuie sa fie distribuite titularilor de drepturi prin intermediul organizatiilor avizate in 
baza rapoartelor prezentate de catre utilizatori in dependenta de repertoriul gestionat de 
catre organizatiile mention ate in pct.5 al acelea~i decizii. 

Conform referintei AGEPI (fd.80-81), la data de 09.04.2014, pan1tul ..Diana 
Prim" SRL s-a adresat la AGEPI cu 0 solicitare de informare referitor la faptul vizionarii 
postului de televiziune Noroc TV in incinta cafenelei "Diana", str. Calea Ie~ilor nr.ll. 
daca aceasta constituie 0 incalcare a dreptului de autor ~i drepturilor conexe ~i la 
24.04.2014, AGEPI a expediat in adresa solicitantului raspunsul nr.813 (fd.85), prin 
care a explicat ca orice valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor 
conexe se considera nelegitima daca are 10c cu incalcarea drepturilor prevazute de Legea 
nr. 139/2010, respectiv organizatiile de gestiune colectiva sunt in drept, in limita 
Imputemicirilor sale sau in cazurile prevazute de lege, sa intreprinda orice actiuni legale 
privind protectia ~i asigurarea acestor drepturi. 

In consecinta, instan!a constata ca, AsDAC a eliberat legal, in conditiile Legii 
nr.139/2010 ~i a Deciziei AGEPI din 14.12.2010, in vigoare la cel moment, licen!a IP 
nr.0104 la 19.04.2011 pentru "Diana Prim" SRL care, in calitatea sa de utilizator care 
valoritlca obiecte ale dreptului de autor ~i ale drepturilor conexe ~i care a incheiat un 
acord de licenta cu AsDAC, are obligatiuni contractuale, inclusiv de a achita remuneratia 
datorata autorilor ~i titularilor de drepturi, or obliga!ia utilizatorilor de achitare a 
remunera!iei rezida din Legea nr.139120 1 0, care prevede ca pentru valoritlcarea creatiiIor 
publicate prin interpretare publica (folosirea muzicii in baruri, restaurante, magazine, 
chio~curi, aite incaperi, la discoteci, nun!i, concerte sau prin intermediul anumitor 
dispozitive precum casetofon, radio, aparate TV), autorul sau alt titular al drepturilor 
patrimoniale exclusive de autor are dreptul la 0 remuneratie echitabila, iar beneficiaruL 
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persoana juridica sau fizica, este obligat sa obtina licenta de la organizatiei de gestiune 
colectiva ~i sa achite remuneratia de autor corespunzatoare. 

Instanta considera oportun de a obliga paratul "Diana Prim" SRL sa prezinte darile 
de seama privind creatiile valorificate in perioada trimestrul 1-2013 - trimestrul IV-2013. 

De asemenea, instanta considera relevante pentru aceasta spera Deciziile Curtii 
Supreme de Justitie nr,2ra-3173/13 din 30.10.2013 ~i nr.2ra-13581l3 din 29.05.2013. 

Din aceste considerente ~i in conformitate cu art.238-241 CPC instanta,

HOTARA~TE 

Se admite actiunea inaintata de Asociatia "Drepturi de Autor ~i Conexe" din RM 
catre "Diana Prim" SRL, intervenient accesoriu Agentia Nationala pentru Proteqia 
Creatiei Intelectuale ~i Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala cu privire la 
perceperea fortata a remuneratiei de autor ~i penalitatilor de intarziere. 

Se incaseaza de la "Diana Prim" SRL in folosul Asociatia "Drepturi de Autor ~i 
Conexe" din RM suma de 7982 (~apte mii noua sute optzeci doi) lei 08 bani eu titlu de 
datorie pentru remunera!ia de autor ~i penalita!i de intarziere. 

Se obliga "Diana Prim" SRL sa prezinte darile de seama privind creatiile 
valorif1cate in perioada trimestrul 1-2013 trimestrulIV-2013. 

Hotararea cu drept de apel in termen de 30 zile, de la data pronuntarii 
dispozitivului hotararii, in Curtea de Apel Chi~inau, prin intermediul Judecatoriei 
Buiucani mun. Chi~inau. 

Pre~edintele ~edintei, 
Judcditorul Muruianu Maria 

, I 

Copia identica originalului, 
14/; ~ 

J udecatorul Muruianu Maria 
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