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A DOUA SECŢIUNE
DECIZIE
Cererea nr. 26931/09
Ecaterina COROI
împotriva Republicii Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Doua) întrunită la
24 noiembrie 2015 într-un Comitet compus din:
Nebojša Vučinić, Preşedinte,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, judecători,
şi Abel Campos, Grefier Adjunct al Secţiunii,
Examinînd cererea de mai sus, depusă la 11 mai 2009,
Deliberînd, decide următoarele:

ÎN FAPT ŞI PROCEDURA
Reclamanta, dna Ecaterina Coroi, este cetăţean al Republicii Moldova,
născută în 1978, cu domiciliul în Viena. Reclamanta a fost reprezentată în
faţa Curţii de către dna D. Pagoni, avocată care practică în Chişinău.
Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către
Agentul său, dl L. Apostol.
Reclamanta s-a plîns în temeiul articolului 6 din Convenţie și articolului
1 al Protocolului 1 din Convenție.
Plîngerea reclamantei a fost comunicată Guvernului la 12 iulie 2013, care
şi-a prezentat în mod corespunzător observațiile sale cu privire la
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admisibilitate și fondul cauzei. Observațiile au fost remise reclamantei, care
a fost invitată să-și prezinte propriile comentarii. Scrisoarea Grefei a rămas
fără răspuns.
Prin scrisoarea recomandată din 20 iunie 2014, reprezentantul
reclamantei a fost informat că termenul de depunere a observațiilor sale la
Curte a expirat la 17 martie 2014, nefiind solicitată nici o prelungire a
termenului limită. Reprezentantul reclamantei a fost atenţionat în temeiul
articolul 37 § 1 (a) din Convenție, care prevede că Curtea poate decide
radierea de pe rol a cererii în cazul în care circumstanțele cauzei duc la
concluzia că reclamantul nu intenționează să-şi mai mențină cererea.
Reprezentantul reclamantei a primit această scrisoare la 21 iunie 2014. Cu
toate acestea, nici un răspuns în replică nu a fost primit.

ÎN DREPT
Curtea consideră că, în aceste circumstanţe, reclamanta nu mai
dorește menținerea cererii sale, în sensul articolului 37 § 1 (a) din
Convenție. În plus, în conformitate cu articolul 37 § 1 in fine, Curtea
constată că nu există circumstanțe speciale în ceea ce privește respectarea
drepturilor omului garantate de Convenţie şi Protocoalele sale şi constată că
nici un motiv nu justifică examinarea cererii în continuare.
Avînd în vedere cele indicate mai sus, cauza urmează a fi radiată de
pe rol.
Din aceste motive, Curtea în unanimitate,
Decide să radieze cererea de pe rol.
Redactată în limba engleză și notificată în scris la 17 decembrie 2015.

Abel Campos
Grefier Adjunct al Secţiunii

Nebojša Vučinić
Preşedinte

