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SECȚIUNEA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 22894/13 

Maria CALDARAȘAN și alte 3 cereri c. Republicii Moldova 

(a se vedea lista în anexă) 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a doua), la 10 ianuarie 

2017, statuând într-un Comitet compus din: 

 Stéphanie Mourou-Vikström, președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Georges Ravarani, judecători, 

și de Hasan Bakırcı, grefier adjunct al secției, 

A examinat cererile menționate mai sus, indroduse la datele indicate în 

tabelul din anexă, 

Deliberînd a pronunțat următoarea decizie: 

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

1.  Lista reclamanților este prezentată în anexă. 

2.  Guvernul Republicii Moldova (”Guvernul”) a fost reprezentat de 

agentul său, dl M. Gurin. 

3.  Invocând diferite articole din Convenție, reclamanții s-au plâns de 

neexcutarea sau de executarea tardivă a deciziilor judecătorești definitive 

adoptate în favoarea lor și de ineficacitatea remediului național introdus în 

baza Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 cu privire la repararea de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

judecătorești. 
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4. Plângerile reclamanților în temeiul articolul 6 și 13 din Convenție și art. 

1 din Protocolul 1 au fost comunicate Guvernului, care a transmis observațiile 

sale cu privire la admisibilitatea și fondul acestora. Aceste observații au fost 

trimise reclamanților și au fost invitați să prezinte propriile observații. Grefa 

nu a recepționat nici un răspuns în acest sens. 

 5.  Prin scrisori recomandate cu aviz de recepționare din 8 septembrie 

2016, Curtea a atras atenția reclamanților în temeiul articolului 37 § 1 a) din 

Convenție, asupra faptului că timpul oferit pentru prezentarea observațiilor 

lor a expirat începând cu 7 iulie 2016 și că aceștia nu au solicitat prelungirea. 

Curtea a precizat, în baza aceluiași articol, ar putea radia o cerere de pe rolul 

său atunci când, la fel ca în acest caz, circumstanțele permit să se conchidă că 

reclamantul nu dorește să își mai mențină cererea. Cu toate acestea, nici un 

răspuns nu a fost recepționat. 

 

ÎN DREPT 

 

6. La 1 septembrie 2015, având în vedere similitudinea faptelor și 

problemele juridice Curtea a intenționat să conexeze cererile în cauzele 

respective la cererea nr. 16000/10 și altele (Ialtexgal Aurica S.A. c. Republica 

Moldova și alte 60 de cereri (dec.), nr. 16000/10 și alte 60 de cereri, 1 

septembrie 2015). Având în vedere noile circumstanțe în speță, Curtea 

consideră necesar să examineze cererile respective separat de cererea 

nr.16000/10 și altele. 

7. De asemenea, Curtea a hotărât, în temeiul articolului 42 § 1 din 

Regulamentul său, să conexeze în prezent cererile respective pentru a le 

examina împreună. 

8. Având în vedere evoluțiile prezentate mai sus, Curtea concluzionează 

că reclamanții nu intenționează să mențină cererile lor (articolul 37 § 1 a) din 

Convenție În continuare, în conformitate cu articolul 37 § 1 in fine, Curtea nu 

găsește nici o circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor 

omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, care ar determina 

continuarea examinării acestor cauze.  

Prin urmare, radiază aceste cereri de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate : 

Decide să disjungă cauzele respective de la cererea nr. 16000/10 și altele; 

Decide să conexeze aceste cauze, 

Decide să radieze cererile de pe rol. 
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Redactată în limba franceză, și comunicată în scris la 2 februarie 2017. 

 Hasan Bakırcı Stéphanie Mourou-Vikström 

 Grefier adjunct Președinte 
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ANEXĂ 

N

R 

Numărul 

cererii 

Data 

introducerii 

cererii 

Reclamantul 

Data de naștere 

Locul de reședință 

Reprezentat de 

1.  22894/13 12/03/2013 Maria CALDARAȘAN, 
Născut în 1958 și locuiește în 

Căinari 

 

F. DIGOR, avocat  care practică în 
Chişinău 

2.  32502/13 01/04/2013 Oleg DOBROVOLSCHI, 

Născut în 1948 și locuiește în 
Chişinău 

 

S. COPTU, avocat care practică în 

Chişinău 

3.  36584/13 25/04/2013 Valentina CUHAREȚ, 

Născut în 1947 și locuiește în 
 

Fără reprezentat 

4.  10501/15 13/02/2015 Sergiu SCRIPNIC, 
Născut în 1974 și locuiește în 

Ciorescu 

 

 S. MOCANU, avocat care practică 
în Chişinău 

 


