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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 50891/08 

Andrei CASAP 

împotriva Republicii Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită la  6 februarie 

2018 într-un Comitet format din: 

 Paul Lemmens, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și  Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al secției 

Examinînd cererea  menționată mai sus, depusă la 7 octombrie 2008, 

Deliberînd, decide următoarele:  

ÎN FAPT ȘI PROCEDURĂ 

Reclamantul, domnul Andrei Casap, este un cetățean al Republicii Moldova, 

născut în 1981 și domiciliat în Criuleni. El a fost reprezentat în fața Curții de către 

dna V. Pelin, avocat care practică în Chişinău. 

Plîngerea reclamantului, întemeiată pe Articolul 8 al Convenției a fost comunicată 

Guvernului Republicii Moldova ( „Guvernul”), reprezentat de către Agentul său ad 

interim, dna R. Revencu.  

Reclamantul nu a răspuns la ultima scrisoare a Grefei, din 19 iunie 2017, 

recepționată de către reprezentantul său, la 27 iunie 2017,  prin care a fost informat 

despre faptul că termenul limită oferit pentru depunerea observațiilor sale a expirat 

la 14 decembrie 2016, nefiind solicitată o prelungire a acestuia. Acesta a fost 

atenționat și despre prevederile Articolului 37 § 1 a) din Convenție.  



2 DECIZIA  CASAP v.  REPUBLICA MOLDOVA 

ÎN DREPT 

În aceste circumstanțe, Curtea consideră că reclamantul nu mai dorește menținerea 

cererii sale (articolul 37 § 1 a) din Convenție). În absența circumstanțelor speciale cu 

privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție sau Protocoalele sale, Curtea 

constată că nu există nici un motiv care să justifice examinarea cererii în temeiul 

Articolului 37 § 1 in fine din Convenție.  

Prin urmare există temei pentru radierea cererii 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 1 martie 2018.  

 Hasan Bakırcı Paul Lemmens 

Grefier adjunct al secției Președinte 


