MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENT GUVERNAMENTAL

Text tradus și redactat de Direcția Agent Guvernamental.
Poate fi supus revizuirii redacționale.

SECȚIUNEA A DOUA

DECIZIE
(Cererea nr. 37057/11)
Vitalii VLAS
versus Republica Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a doua), statuând la 3
octombrie 2017 dintr-un comitet compus din următorii judecători:
Ledi Bianku, președinte,
Valeriu Grițco,
Stéphanie Mourou-Vikström, judecători,
și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al secțiunii,
Având în vedere cererea de mai sus, depusă la 3 martie 2007,
Deliberând, decide:

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA
Reclamantul Vitalii Vlas este un cetățean moldovean care s-a născut în
1951 și locuiește în Dondușeni. El a fost reprezentat la Curte de către S.
Artene, avocat în Călărași.
Plângerile reclamantului în temeiul Articolului 3 din Convenție au fost
comunicate Guvernului Republicii Moldova (în continuare „Guvernul”) care
a fost reprezentat de către Agentul guvernamental ad interim, dna R.
Revencu.
Reclamantul nu a răspuns la ultima scrisoare a grefei din 3 mai 2017,
recepționată de reprezentantul său la 17 mai 2017, în care i-a fost reamintit
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că termenul de prezentare a comentariilor asupra observațiilor expirase la 2
noiembrie 2016 și că reclamantul nu solicitase o prelungire a acestui termen.
El a fost atenționat asupra prevederilor Articolului 37 § 1 a) din Convenție.

IN DREPT
Având în vedere cele menționate mai sus, Curtea conchide că reclamantul nu
intenționează să-și mențină pretențiile indicate în cerere (Articolul 37 § 1 a)
din Convenție). În lipsa unor circumstanțe speciale în vederea respectării
drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, Curtea consideră
că nu este justificată continuarea examinării cererii, în sensul Articolului 37
§ 1 în fine din Convenție.
Prin urmare, cererea trebuie radiată de pe rol.
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate,
decide să radieze cererea de pe rol.
Redactată în limba franceză și notificată în scris la 26 octombrie 2017.

Hasan Bakırcı
Grefier adjunct

Ledi Bianku
Președinte

