
Dosarul Nr. 2a-2857/2018                                                   jud. Parfeni Oxana  

 

D E C I Z I E

 

06 noiembrie 2018                                                                     mun. Chişinău

 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău

în componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul:                                 Cimpoi Iulia

Judecătorii:                                                        Danilov Aliona și Secrieru Ion

 

Grefier:                                                                                   Pantea Natalia

 

examinând în şedinţă publică în ordine de apel, apelul declarat de avocatul Iftodii Eduard în
interesele  SRL  „ANODILIA”,  în  pricina  civilă  la  cererea  de  chemare  în  judecată  înaintată  de
Asociația  Drepturilor  de  Autor  și  Conexe  (AsDAC),  intervenient  accesoriu  Asociaţia  Obştească
„Oficiul  Republican  a  Dreptului  de  Autor”  (ORDA),  împotriva  SRL  „ANODILIA”  cu  privire  la
încasarea  compensației  pentru  încălcarea  dreptului  de  autor,  împotriva  hotărârii  Judecătoriei
Chișinău (sediul Buiucani) din 04 iunie 2018 prin care acţiunea a fost admisă, după expunerea
esenţei cauzei de către judecătorul-raportor Secrieru Ion,-   

 

a c o n s t a t a t:

 

Pretențiile reclamantului:

1. La data de XXXXXXXXX, Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” a depus cerere de chemare
în judecată împotriva „Anodilia” SRL, privind încasarea compensaţiei pentru încălcarea dreptului de
autor în sumă de 37 000 lei.

2. In motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul Asociaţia „Drepturi de Autor şi
Conexe” a indicat că, pe data de 04 - XXXXXXXXX în Piaţia Marii Adunări Naţionale, cu ocazia
celebrării  sărbătorii  “Ziua Naţională a Vinului  Ediţia 2014” au avut loc o serie de manifestaţii
culturale-artistice, inclusiv concerte în cadrul cărora au fost valorificate mai multe opere protejate
de dreptul de autor şi drepturile conexe ce fac parte din repertoriul Asociaţiei „Drepturi de Autor şi
Conexe” din RM (în continuare AsDAC).

3. Susține că, prin scrisoarea cu nr. 26/11 dm XXXXXXXXX, IP „Oficiul Naţional al Viei şi
Vinului” a informat AsDAC că organizatorul manifestaţiilor cultural-artistice respective a fost SRL
„Anodilia”, în baza contractului nr. 135 din XXXXXXXXX.



4. Relevă că, în conformitate cu art. 11 alin.(l) lit. f) al Legii nr. 139-XVIII din XXXXXXXXX,
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, autorului sau altui titular de drepturi de autor îi
aparţine dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin
interpretare publică.

5.  Precizează  că,  potrivit  pct.  11  din  Anexa  nr.  3  la  Hotărârea  Guvernului  nr.  641  din
XXXXXXXXX despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor, Filarmonica, Sala cu orgă, Circul,
alte instituţii şi societăţi care organizează concerte (spectacole) cu evoluarea pe viu a colectivelor de
interpreţi  (a  interpretului)  sânt  obligate  să  semneze anticipat,  până a  purcede la  valorificarea
operelor respective, contracte cu autorii  pentru dreptul de folosinţă a operelor (nepublicate ori
publicate) sau cu organizaţia de administrare - pentru folosirea operelor publicate din repertoriul lor
(inclusiv în imprimări pe suporturi materiale audio - , video - şi pe peliculă) şi să achite remuneraţia
de autor corespunzătoare.

6. Menționează că, valorificarea operelor, protejate de drepturile de autor şi/sau conexe, se
admite doar în baza contractului cu autorul sau cu alt titular al drepturilor de autor şi conexe, cu
excepţiile prevăzute de lege.

7.  Relevă  că,  organizatorul  concertului  până  la  valorificarea  prin  interpretare  publică  a
creaţiilor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe în concerte, trebuie să obţină acordul
autorilor sau al organizaţiei care le administrează pe principii colective drepturile patrimoniale şi să
achite remuneraţia de autor corespunzătoare, prin semnarea unui contract de licenţă în acest sens.

8. Susține că, contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă modul de
valorificare a operei (dreptul concret care se transmite prin acest contract), termenul de valabilitate,
teritoriul  de acţiune a dreptului,  cuantumul remuneraţiei  sau baza de calcul  a acesteia pentru
fiecare tip de valorificare a operei, condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei, precum şi alte
clauze pe care părţile le consideră esenţiale.

9. Mai indică reclamantul că, la data de XXXXXXXXX prin Decizia cu nr. 3/1566, publicată în
Monitorul Oficial al RM din XXXXXXXXX, AGEPI a re-avizat AsDAC şi alte OGC să gestioneze toate
drepturile care i-au fost încredinţate în gestiune, ale titularilor de drepturi (autori şi interpreţi) pe
care îi reprezintă în bază de contracte directe.

10.  Punctează că,  AGEPI prin decizia  menţionată a avizat  toate organizaţiile  de gestiune
existente în RM să gestioneze drepturile doar a titularilor (autorilor şi  interpreţilor)  care sunt
membri în bază de contract ai respectivelor organizaţii.

11. Susține că, în practică conform deciziei date a AGEPI, fiecare OGC are dreptul să elibereze
licenţe şi să colecteze remuneraţie de autor doar pentru autorii şi interpreţii pe care îi reprezintă în
bază de contract, respectiv orice utilizator care valorifică creaţii protejate, urmează să obţină licenţa
din partea acelei organizaţii al cărui repertoriu este valorificat şi să achite remuneraţia de autor
corespunzătoare.

12. Precizează că, IP „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului” a prezentat AsDAC copia licenţei
dintre SRL „Anodilia" şi  AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” privind interpretarea şi
demonstrarea publică a operelor pentru concertele din 04 şi 05 octombrie 2014.

13. Astfel că, conform pct. 3.2 din licenţa respectivă şi a Deciziei AGEPI nr. 3/1566, AO „ORDA”
a acordat pîrîtei SRL „Anodilia” dreptul să valorifice opere doar din repertoriul său, cu excepţia
operelor ce aparţin titularilor de drepturi (autori, compozitori) care fac parte din câtă organizaţie de
gestiune colectivă din RM [...] a se vedea pct.3.2.

14. Concretizează că, în această ordine de idei, pîrîta în calitate de organizator a concertelor
enunţate, avînd în vedere că licenţa din partea AO „ORDA” nu-i acordă dreptul de a valorifica opere
care aparţin titularilor membri ai altor organizaţii, în speţă AsDAC, SRL „Anodilia” pentru a putea
valorifica legal opere protejate de dreptul de autor ale titularilor de drepturi care au împuternicit
AsDAC cu titlu exclusiv (în bază de contract direct şi/sau prin contracte de administrare reciprocă cu
organizaţii  de  gestiune  din  străinătate)  să  le  administreze  drepturile  în  cadrul  concertelor



menţionate, avea obligaţia legală de a obţine din partea reclamantei AsDAC un acord/contract de
licenţă neexclusivă pentru valorificarea operelor  prin interpretare publică şi  să achite acesteia
remuneraţia de autor corespunzătoare, lucru care nu a fost realizat.

15. Relevă că, în conformitate cu art. 54 alin.(l) al Legii privind dreptul de autor şi drepturile
conexe,  orice  valorificare  a  obiectelor  dreptului  de autor,  ale  drepturilor  conexe sau ale  altor
drepturi protejate de prezenta lege se consideră nelegitimă dacă are loc cu încălcarea acestor
drepturi.

16. Punctează că, în lipsa unui contract de licenţă între SRL „Anodilia” şi AsDAC, care să fi
permis valorificarea legală a creaţiilor autorilor reprezentaţi cu titlu exclusiv de către AsDAC, în
cadrul concertelor din 04 şi 05 octombrie 2014, printre care Georgeta Yoinovan, Vitalie Rusu, Doina
Sulac, Igor Mazurov, Alex Calancea, Nicolae şi Cornel Botgros, Nicolae Dabija, Dumitru Matcovschi
etc., reprezintă o violare a drepturilor patrimoniale de autor şi anume dreptul autorilor de a-şi
manifesta acordul cu privire la valorificarea creaţiilor sale prin interpretare publică, precum şi
dreptul  de a fi  remuneraţi  în modul corespunzător pentru această modalitate de valorificare a
operelor, faptă susceptibilă de sancţionare civilă.

17. Precizează că, în conformitate cu art. 63 alin.(2) lit. d) al Legii privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, pentru violarea drepturilor de autor şi conexe, persoana care se face vinovată de
aceasta poate fi obligată să plătească o compensaţie între 500-500 000 lei pentru un drept încălcat.

18. Relevă că, în scopul soluţionării pe cale amiabilă şi extrajudiciară a litigiului apărut, la data
de 29.10.2015, AsDAC a expediat în adresa SRL „Anodilia” o pretenţie prin care a solicitat ca în
termen de 10 zile din momentul recepţionării să fie obţinută post factum licenţa corespunzătoare din
partea AsDAC şi să negocieze cuantumul şi condiţiile de plată a remuneraţiei de autor, însă cu
părere de rău aceasta (pretenţia) a fost lăsată fără răspuns şi satisfacere.

19. Solicită reclamanta AsDAC restabilirea drepturilor încălcate prin metodele de apărare
speciale consacrate în art. 63 al Legii nr. 139/02.0“.2010 şi revendică încasarea în mod forţat din
contul pîrîtei SRL „Anodilia”, în beneficiul AsDAC pentm titularii indicaţi în lista anexată, a unei
compensaţii în mărime de 37 000.00 lei, ceea ce constituie a cîte 1000 lei pentru fiecare (co)autor a
căror opere au fost valorificate în concertul respectiv pentru fiecare piesă în parte, care decurge din
următorul calcul: 37(co)autori (conform listei anexate) X 1000 lei (dublul minimului garantat de
art.63alin.(2) lit.”d” al Legii 139/2010) = 37 000,00 lei.

 

Poziția părților în prima instanță:
20.  Reprezentantul  reclamantului,  directorul  AsDAC,  Stroici  Angela,  a

susţinut  cererea  de  chemare  în  judecată  conform  obiectului  şi  temeiului
invocat.

21.  Reprezentantul  pârâtului  SRL „Anodilia”,  avocatul  Iftodii  Eduard a
solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

22.  Intervenientul  accesoriu  Asociaţia  Obştească „Oficiul  Republican a
Dreptului de Autor” (ORDA), înştiinţat în mod legal prin citaţii expediate cu
aviz de recepţii (f. d. 220, 235 Vol. I. f. d. 13, 21, 24 Voi. II), în ședința de
judecată nu s-a prezentat pricina fiind examinată în absența acestuia.

 
Poziţia instanţei de fond:
23. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 04 iunie

2018, a fost admisă cererea de chemare în judecată înaintată de Asociaţia



Drepturilor de Autor şi Conexe (AsDAC) împotriva SRL „Anodilia”, intervenient
accesoriu  Asociaţia  Obştească  „Oficiul  Republican  a  Dreptului  de  Autor”
(ORDA) privind încasarea compensaţiei pentru încălcarea dreptului de autor.

24. A fost încasat de la SRL „Anodilia” în beneficiul Asociaţia Drepturilor
de Autor şi Conexe (AsDAC) suma de 37 000 (treizeci şi şapte mii) lei cu titlu
de compensaţie pentru încălcarea dreptului de autor.

25. A fost încasat de la SRL „Anodilia” în beneficiul statului taxa de stat în
sumă de 1110 (o mie o sută unsprezece) lei.

 
Solicitarea apelantului:
26. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, la data de 28 iunie 2018,

avocatul  Iftodii  Eduard,  în  interesele  SRL  „ANODILIA”,  a  declarat  apel,
solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul
Buiucani) din 04 iunie 2018, cu pronunțarea unei noi hotărîri de respingere a
pretențiilor formulate.

27. Apelul este depus în termenul legal de 30 de zile prevăzut de art. 362
CPC al RM (hotărârea a fost pronunțată la 04 iunie 2018, iar apelul preliminar
a fost depus la data de 28 iunie 2018 (f. d. 102).

 

Argumentele apelului:

28. În motivarea cererii de apel a indicat că, nu sunt de acord cu hotărîrea
primei instanțe, o consideră neîntemeiată şi ilegală, pasibilă de a fi casată, din
motiv, că instanța incorect a constatat circumstanţele de fapt ale cauzei și
eronat a aplicat şi interpretat normelor de drept material şi procesual, la
judecarea pricinii.

29. Precizează că, instanţa de fond în mod eronat şi neîntemeiat a conchis
că Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” dispune de capacitate de folosinţă
civilă şi procesuală pentru iniţierea şi intentarea prezentului proces de
judecată împotriva „Anodilia” SRL, pentru valorificarea de către ultimul în
perioada 04 - 05.10.2015 a operelor din repertoriul AsDAC.

30. Relevă că, la momentul depunerii cererii de chemare în judecată -
05.02.2016, AsDAC nu avea dreptul să exercite activitate de colectare a
remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conex, în calitate de organizaţie de
gestiune colectivă, acest drept fiind suspendat în baza încheierii Judecătoriei
Râşcani, mun. Chişinău, din data de 20.11.2014 (Dosarul nr. 3-1958/2014,
41-3- 15973-10102014), care a fost una valabilă până la data de 24.10.2017.

31. Consideră că, avînd în vedere faptul că AsDAC la momentul depunerii
cererii de chemare în judecată împotriva SRL „Anodilia”, nu dispunea de
capacitate de folosinţă de drepturile procesuale civile, procesul dat urmează să
fie încetat.

 



Solicitarea apelantului:
32. Solicită admiterea apelului, casarea integrală a hotărârii Judecătoriei

Chișinău (sediul Buiucani) din 04 iunie 2018, cu pronunțarea unei noi hotărîri
de respingere a pretențiilor formulate.

 
Poziția părților în instanța de apel:
33. Reprezentantul apelantului SRL „Anodilia”, avocatul Iftodii Eduard a

susținut apelul în sensul formulat, a solicitat admiterea apelului, casarea
integrală a hotărîrii contestate și emiterea unei noi hotărîri privind respingerea
cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

34.  Reprezentantul  intimatului,  directorul  AsDAC,  Stroici  Angela,  și
Reprezentantul intimatului Asociaţia Obştească „Oficiul Republican a Dreptului
de Autor” (ORDA), înştiinţați în mod legal prin citaţii expediate cu aviz de
recepţii,  în ședința de judecată nu s-a prezentat pricina fiind examinată în
absența acestora.

 
Aprecierea instanţei de apel:

35. Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma argumentelor invocate
în cererea de apel şi în raport cu materialele dosarului, Colegiul civil consideră cererea de apel ca
fiind neîntemeiată şi urmează a fi respinsă cu menținerea hotărârii contestate a primei instanțe, din
următoarele motive.

36. În conformitate cu prevederile art. 385  alin. (1) lit. a) CPC  ,,Instanţa de apel, după ce
judecă apelul, este în drept să respingă apelul şi să menţină hotărîrea primei instanţe”.

37. În conformitate cu prevederile art. 373 CPC,  (1) Instanţa de apel
verifică,  în  limitele  cererii  de apel,  ale  referinţelor  şi  obiecţiilor  înaintate,
legalitatea  şi  temeinicia  hotărîrii  atacate  în  ceea  ce  priveşte  constatarea
circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă. (3) În cazul în care
motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa de apel se
pronunţă  în  fond,  numai  în  temeiul  celor  invocate  în  primă  instanţă.  (4)
Instanţa de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea hotărîrii
primei instanţe, ci este obligată să verifice legalitatea hotărîrii în întregul ei.

38.  Astfel,  în  prezenta  cauză civilă,  obiectul  litigiului  îl  constituie  restabilirea  drepturilor
încălcate prin metodele de apărare speciale consacrate în art. 63 al Legii nr. 139/02.0“.2010 şi
încasarea din contul SRL „Anodilia” în beneficiul AsDAC a unei compensaţii în mărime de 37 000.00
lei, ceea ce constituie a cîte 1000 lei pentru fiecare (co)autor a căror opere au fost valorificate în
concertul respectiv pentru fiecare piesă în parte, care decurge din următorul calcul: 37(co)autori
(conform listei  anexate)  X 1000 lei  (dublul  minimului  garantat  de art.63alin.(2)  lit.”d” al  Legii
139/2010) = 37 000,00 lei.

39. Fiind investită cu judecarea pricinii în fond, prima instanță a admis
pretențiile formulate. A încasat de la SRL „Anodilia” în beneficiul Asociaţia
Drepturilor de Autor şi Conexe (AsDAC) suma de 37 000 (treizeci şi şapte mii)
lei cu titlu de compensaţie pentru încălcarea dreptului de autor. Totodată, a
încasat de la SRL „Anodilia” și în beneficiul statului taxa de stat în sumă de
1110 (o mie o sută unsprezece) lei.



40. Colegiul civil consideră corectă și legală soluția instanței de fond cu privire la temeinicia
acțiunii  depuse  de  Asociația  Drepturilor  de  Autor  și  Conexe  (AsDAC),  intervenient  accesoriu
Asociaţia Obştească „Oficiul Republican a Dreptului de Autor” (ORDA), împotriva SRL „ANODILIA”
cu privire la încasarea compensației pentru încălcarea dreptului de autor.   

  

41. În speță, este cert stabilit că, potrivit extrasului din Registrul de Stat al Organizaţiilor
Necomerciale, Asociaţia Obşteasăc Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” din RM (AsDAC) este
înregistrată de la  16 martie  2000,  ca organizaţie  necomercială  cu drept  de persoană juridică,
constituită  prin  libera  asociere  a  autorilor  şi  interpreţilor,  care  are  ca  activitate  gestiunea pe
principii colective a drpturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe (f. d. 6-7).

42. Totodată, prin decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr. 5 1566 din 20
septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 216- 220 (4534-4538) din 04 octombrie 2013, a
fost avizată Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” AsDAC) să gestioneze toate drepturile care le-au
fost încredinţate în gestiune, prin cont rene le încheiate cu titularii de drepturii, şi cele care cad sub
incidenţa licenţei obligatorii, ce sine stătător sau în comun, în bază de acord; să gestioneze doar
drepturile titularilor de drepturi pe care-i reprezintă în baza contractelor încheiate cu aceştia şi cele
care cad sub incidenţa licenţei obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord (f. d. 8).

43. În temeiul deciziei  Agenţiei  de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr.  3/1566 din 20
septembrie 2013, Asociaţiei „Drepturi de Autor şi Conexe” (AsDAC) i-a fost eliberat avizul nr. 2-3
1566 din 18.10.2013 (f. d. 9).

44. La fel este stabilit și faptul că, prin încheierea Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din
XXXXXXXXX, a fost suspendată activitatea AsDaAC în partea ce ţine de colectarea remuneraţiei
pentru drepturile de autor şi conexe pînă la soluţionarea cauzei în fond (f. d.78-80).

45. Prin decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr. 6/3030 din 15.12.2014, a
fost suspendată decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2014 privind avizarea AsDAC în partea ce ţine
calcularea remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe pînă la soluţionarea cauzei în fond,
aflată pe rolul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău (f. d. 77).

46. Prin încheierea Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 23.12.2016, menţinută prin decizia
Curţii de Apel Chişinău din XXXXXXXXX, s-au anulat măsurile de asigurare aplicate prin încheierea
Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din XXXXXXXXX, prin care a fost suspendată activitatea AsDaAC
în partea ce ţine de colectarea remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe (f. d. 237-241).

47. Prin decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr. 14/3240 din 22 noiembrie
2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 405-414 (5838-5847) din 25 noiembrie 2016, s-a abrogat
decizia AGEPI nr. 3/1566 din XXXXXXXXX în partea ce ţine de avizarea AsDAC şi s-a retras avizul nr.
2-3/1566 din XXXXXXXXX (f. d. 125).

48. Astfel, la data de XXXXXXXXX, Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” a depus cererea de
chemare în judecată împotriva „Anodilia” SRL, privind încasarea compensaţiei în sumă de 37 000 lei
pentru încălcarea în perioada 04-05.10.2014 a dreptului de autor.

49. Prin urmare, deciziile AGEPI, la care face referire pârâtul (nr. 6/3030 din XXXXXXXXX şi
14/3240 din 22.11.2016), de suspendare, respectiv, de anulare a deciziei de avizare a AsDAC, au
produs efecte doar pentru perioadele ulterioare, începând cu data publicării acestora în Monitorul
Oficial, adică din 19.12.2014, respectiv, din 25.11.2016.

50. În speță, intimatul AsDAC a intentat prezenta acţiune în judecată împotriva SRL „Anodilia”
pentru valorificarea operelor în cadrul concertului din 04-XXXXXXXXX, adică pentru o perioadă
anterioară celor care au început din XXXXXXXXX şi XXXXXXXXX.

51 Or, pe data de 04 şi 05 octombrie 2014 era în vigoare decizia AGEPI de avizare a AsDAC şi
anume, decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 216-220 (4534-4538) din



XXXXXXXXX, care,  la  pct.  l,  prevede expres că AsDAC se aviza să gestioneze toate drepturile
autorilor pe care-i reprezenta aceasta.

52. Conform art. 48 alin. (1) şi (2) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
autorii, interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii de videograme, precum şi alţi titulari ai
dreptului de autor şi ai drepturilor conexe pot, din proprie iniţiativă, înfiinţa organizaţii de gestiune
colectivă a drepturilor lor patrimoniale (denumite în continuare organizaţii de gestiune colectivă).
Organizaţiile de gestiune colectivă au statutul de persoane juridice şi  se înfiinţează prin liberă
asociere şi nemijlocit de titularii  dreptului de autor şi/sau ai drepturilor conexe, care fie devin
membri ai acestor organizaţii, fie le deleagă împuterniciri printr-un contract în formă scrisă.

53. Conform art. 48 alin. (5) lit.a) şi b) din Legea sus-citată, organizaţia de gestiune colectivă
îşi  desfăşoară  activitatea  dacă:  este  înregistrată  ca  organizaţie  în  conformitate  cu  prevederile
legislaţiei în vigoare şi este avizată în calitate de organizaţie de gestiune colectivă de către AGEPI.

54. Conform art. 48 alin.(9) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, decizia de
eliberare a avizului unei organizaţii de gestiune colectivă, cu indicarea drepturilor şi a categoriilor
titularilor de drepturi asupra cărora se extinde gestiunea colectivă, se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

55.  Conform art.  55  alin.  (2)  lit.  c)  din  Legea  sus-citată,  proceduri  judiciare  în  privinţa
încălcării dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege pot
fi iniţiate de organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe.

56. Conform art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să
interzică valorificarea operei, inclusiv prin interpretarea publică a operei.

57. Conform pct. 11 din Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului despre tarifele minime ale
remuneraţiei de autor, nr. 641 din 12.07.2001, Filarmonica, Sala cu orgă, Circul, alte instituţii şi
societăţi care organizează concerte (spectacole) cu evoluarea pe viu a colectivelor de interpreţi (a
interpretului) sînt obligate să semneze anticipat, pînă a purcede la valorificarea operelor respective,
contracte  cu  autorii  pentru  dreptul  de  folosinţă  a  operelor  (nepublicate  ori  publicate)  sau  cu
organizaţia de administrare -  pentru folosirea operelor publicate din repertoriul lor (inclusiv în
imprimări pe suporturi materiale audio -, video - şi pe peliculă) şi să achite remuneraţia de autor
corespunzătoare.

58. Conform pct. 4 din Hotărârea Guvernului despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor,
nr. 641 din XXXXXXXXX, stabileşte că, valorificarea operelor, protejate de drepturile de autor şi/sau
conexe, se admite doar în baza contractului cu autorul sau cu alt titular al drepturilor de autor şi
conexe, cu excepţiile prevăzute de lege.

59. Conform art. 31 alin. (1) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, contractul
de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă modul de valorificare a operei (dreptul
concret care se transmite prin acest contract),  termenul de valabilitate,  teritoriul  de acţiune a
dreptului, cuantumul remuneraţiei sau baza de calcul a acesteia pentru fiecare tip de valorificare a
operei, condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei, precum şi alte clauze pe care părţile le
consideră esenţiale.

60.  Din  considerentele  sus  enunțate,  Colegiul  civil  reține  ca  întemeiată  concluzia  primei
instanțe  referitor  la  aceea că,  intimata Asociaţia  „Drepturi  de  Autor  şi  Conexe”  are  statut  de
organizaţie de gestiune colectivă şi dispune de capacitate de folosinţă civilă şi procesuală pentru
iniţierea şi intentarea prezentului proces de judecată împotriva „Anodilia” SRL, pentru valorificarea
de către ultimul în perioada 04- XXXXXXXXX a operelor din repertoriul AsDAC.

61. Totodată, este cert stabilit că, IP „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, prin scrisoarea cu nr.
26/11 dm 24.11.2014, a informat AsDAC că, organizatorul sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului”
ediţia 2014, inclusiv organizarea părţii cultural artistice (concerte) a fost SRL „Anodilia”, în baza
contractului nr. 135 din 07.08.2014 (f. d. 13).



62. Conform pct. 3.2 din licenţa, dintre SRL „Anodilia” şi AO „Oficiul Republican al Dreptului
de Autor” (AO „ORDA”) privind interpretarea şi demonstrarea publică a operelor pentru concertele
din 04 şi 05 octombrie 2014, AO „ORDA” a acordat pîrîtei SRL „Anodilia” dreptul să valorifice opere
doar în condiţiile deciziilor de avizare a AGEPI, cu excepţia operelor ce aparţin titularilor de drepturi
(autori, compozitori) care fac parte din altă organizaţie de gestiune colectivă din RM şi care şi-au
retras drepturile din gestiunea ORDA.

63. La data de XXXXXXXXX prin decizia cu nr. 3/1566, publicată în Monitorul Oficial al RM din
XXXXXXXXX, AGEPI a avizat AsDAC, inclusiv AO „ORDA” să gestioneze toate drepturile care i-au
fost încredinţate în gestiune, ale titularilor de drepturi (autori şi interpreţi) pe care îi reprezintă în
bază de contracte directe.

64. Or, AGEPI prin decizia sus-menţionată a avizat toate organizaţiile de gestiune existente în
RM să gestioneze drepturile doar a titularilor (autorilor şi interpreţilor) care sunt membri în bază de
contract ai respectivelor organizaţii.

65. Prin urmare, conform pct. 3.2 din licenţa sus-menţionată şi a deciziei AGEPI nr. 3/1566, AO
„ORDA” a acordat pîrîtei SRL „Anodilia” dreptul să valorifice opere doar din repertoriul său, cu
excepţia operelor ce aparţin titularilor de drepturi (autori,  compozitori)  care fac parte din altă
organizaţie de gestiune colectivă din RM.

66. La fel, în cadrul concertului din 04 şi 05 octombrie 2014, al cărui organizator a fost SRL
„Anodilia”, au fost valorificate operele autorilor reprezentaţi cu titlu exclusiv de către AsDAC, fapt ce
se confirmă prin contractele încheiate între AsDAC şi autori (f. d. 18-47).

67. Avînd în vedere că, între SRL „Anodilia” şi AsDAC nu a existat un contract de licenţă, care
să fi permis valorificarea legală a creaţiilor autorilor reprezentaţi cu titlu exclusiv de către AsDAC, în
cadrul concertelor din 04 şi 05 octombrie 2014, Colegiul civil reține ca întemeiată concluzia primei
instanțe cu privire la aceea că, valorificarea operilor enunțate  reprezintă o violare a drepturilor
patrimoniale de autor şi anume dreptul autorilor de a-şi manifesta acordul cu privire la valorificarea
creaţiilor sale prin interpretare publică, precum şi dreptul de a fi remuneraţi în modul corespunzător
pentru această modalitate de valorificare a operelor.

68. Din considerentele menționate, Colegiul civil reține ca fiind întemeiată concluzia primei
instanțe cu privire la temeinicia cererii de chemare în judecată înaintată de Asociaţia Drepturilor de
Autor  şi  Conexe (AsDAC) împotriva SRL „Anodilia”,  intervenient  accesoriu  Asociaţia  Obştească
„Oficiul Republican a Dreptului de Autor” (ORDA), privind încasarea compensaţiei pentru încălcarea
dreptului de autor în sumă de 37 000 lei (37 (co)autori xlOOO lei dublul minimului garantat de art.
63 alin. (2) lit.c) al Legii 139/2010).   

 

Cu referire la argumentele apelantului :
69.  Instanța  de  apel  consideră  nefondate  argumentele  apelantului  cu

referire la ilegalitatea hotărîrii contestate.
70. În acest sens, Colegiul civil relevă că argumentele invocate supra

poartă  un  caracter  declarativ  și  formal,  constituie  o  reproducere  a
circumstanțelor stabilite în cadrul cercetării  judecătorești,  nefiind temei de
casare a hotărârii contestate.

 
Concluziile instanței de apel:
71. Astfel argumentele invocate de apelant, în susținerea poziției sale, nu pot fi reținute de

către  instanța  de  apel,  deoarece  se  combat  cu  cele  invocate  supra  şi  se  axează  asupra
circumstanțelor care au fost constatate şi elucidate pe deplin de instanța de fond, având la bază
cumulul  de  probe,  care  au  fost  administrate  şi  apreciate  cu  respectarea  normelor  de  drept
procedural şi susținute de normele de drept material.



72.  Distinct  de  cele  expuse  şi  având  în  vedere  faptul  că  circumstanțele  pricinii  au  fost
constatate de către prima instanță şi nu este necesară verificarea suplimentară a cărorva dovezi,
Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a respinge apelul și de a menținea
hotărârea contestată.

73. În conformitate cu art. 385 al.(1) lit. a), art. art. 389, 390 CPC, Colegiul Civil, -  

 

d e c i d e:

 

Se respinge apelul declarat de avocatul Iftodii Eduard în interesele SRL „ANODILIA”.   

Se menține hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 04 iunie 2018 în pricina civilă
la cererea de chemare în judecată înaintată de Asociația Drepturilor de Autor și Conexe (AsDAC),
intervenient  accesoriu  Asociaţia  Obştească  „Oficiul  Republican  a  Dreptului  de  Autor”  (ORDA),
împotriva SRL „ANODILIA” cu privire la încasarea compensației pentru încălcarea dreptului de
autor.    

Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs
la  Curtea  Supremă  de  Justiție  în  termen  de  două  luni,  de  la  data  comunicării  deciziei,  prin
intermediul Curții Supreme de Justiție.  

 

Preşedintele şedinţei,                                                Cimpoi Iulia

Judecătorul:

Judecătorii:                                                                        Danilov Aliona  

 

                                                                                 Secrieru Ion

 


