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SECȚIUNEA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 4797/15 

Galina ENACHI 

împotriva Republicii Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a Doua), întrunită la 25 

aprilie 2017 într-un Comitet compus din:  

 Nebojša Vučinić, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători 

și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al Secțiunii, 

Având în vedere cererea de mai sus, depusă la 6 ianuarie 2015,  

Având în vedere declarațiile formale privind acceptarea soluționării amiabile 

a cauzei,  

Deliberând, pronunță următoarea decizie:  

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Reclamanta, dna Galina Enachi, este cetățeană a Republicii Moldova și a 

României, născută în anul 1963 și locuiește în Chișinău.  

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul 

său, dna Ruxanda Revencu.  

Reclamanta s-a plâns, în temeiul Articolului 5 §§ 1 și 3 al Convenției, în 

legătură cu detenția ilegală și lipsa motivelor relevante și suficiente pentru 

arestul preventiv al acesteia.  



2 DECIZIA ENACHI c. REPUBLICII MOLDOVA 

La 28 februarie 2017 și 4 martie 2017, Curtea a recepționat declarațiile de 

soluționare amiabilă semnate de părți, prin care reclamanta a acceptat să renunțe 

la orice pretenții ulterioare împotriva Republicii Moldova, cu privire la faptele 

ce au dus la apariția cererii respective, în schimbul angajamentului Guvernului 

de a-i achita acesteia suma de 12 000 de euro, pentru a acoperi orice prejudiciu 

material, moral, taxe și cheltuieli, care va fi convertită în lei moldovenești, 

potrivit ratei de schimb aplicabile la data transferului, și va fi scutită de orice 

taxă care poate fi aplicabilă, fiind achitată în decurs de trei luni de la data 

notificării deciziei Curții. În cazul neachitării acestei sume în decurs de perioada 

de trei luni menționată mai sus, Guvernul s-a angajat să achite o dobândă, de la 

expirarea acestei perioade și până la transferul efectiv, la o rată egală cu rata 

minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe 

parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente. Plata va constitui 

soluționarea definitivă a cauzei. 

ÎN DREPT 

Curtea ia act de reglementarea amiabilă între părți. Curtea este satisfăcută de 

faptul că aceasta se bazează pe respectarea drepturilor omului, după cum sunt 

definite în Convenție și în Protocoalele sale, și nu găsește niciun motiv ce ar 

justifica continuarea examinării cererii. În lumina celor de mai sus, Curtea 

consideră necesar să radieze cauza de pe rol.  

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate,  

Decide să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 al 

Convenției.  
 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 18 mai 2017.  

 Hasan Bakırcı Nebojša Vučinić 

  Grefier adjunct Președinte 


