
 
MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

AGENT GUVERNAMENTAL 

 
Hotărâre tradusă și redactată de către Direcția agent guvernamental.  

Ea poate suferi modificări de formă. 

 
 
 
 

SECȚIA A DOUA 
 
 

CAUZA SECRIERU v. REPUBLICA MOLDOVA 
 

(Cererea nr. 20546/16) 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 

STRASBURG 
 
 

23 octombrie 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă. 



HOTĂRÂREA SECRIERU v. REPUBLICA MOLDOVA 

 
În cauza Secrieru v. Republica Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un Comitet 

compus din: 
Paul Lemmens, Președinte, 
Valeriu Grițco, 
Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 
Deliberând în secret la 2 octombrie 2018, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată.  

 
PROCEDURA 
 

1. Cauza a fost inițiată prin cererea (nr. 20546/16), depusă la Curte împotriva 
Republicii Moldova conform Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), de către un cetățean moldovean, 
Sergiu Secrieru („reclamantul”), la 6 aprilie 2016. 

2. Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către dl A. Procopovici, avocat 
în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 
Agentul guvernamental, dl O. Rotari. 

3. La 12 iulie 2017, plângerile reclamantul în baza Articolelor 3 și 5 din Convenție 
au fost comunicate Guvernului, iar restul cererii a fost declarat inadmisibil în 
conformitate cu Articolul 54 § 3 din Regulamentul Curții. 

4. Guvernul nu a formulat obiecții cu privire la examinarea cererii de către 
Comitet. 
 
 
ÎN FAPT 
 
I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 
 

5. Reclamantul s-a născut în 1985 și locuiește în Nicoreni. 
6. În ianuarie 2012, reclamantul a încheiat un acord cu o persoană („X”), potrivit 

căruia a promis să-l ajute să obțină viză pentru Spania la Consulatul Spaniei de la 
Moscova. Ei urmau să se deplaseze cu trenul la Moscova, însă, totuși, X nu s-a 
prezentat la gara de trenuri la momentul plecării și reclamantul a plecat singur la 
Moscova cu banii obținuți anterior de la X. în sumă de 520 EUR. El nu a revenit în 
Moldova până în octombrie 2015. 

7. Între timp, X a depus o plângere penală împotriva reclamantului pe care îl acuza 
de escrocherie. În baza acelei plângeri, în martie 2012 a fost inițiată urmărirea penală 
împotriva reclamantului. 

8. Deoarece procurorul responsabil de caz nu putea determina locul aflării 
reclamantului, acesta s-a adresat judecătorului de instrucție pentru eliberarea 
mandatului de arest în privința reclamantului pentru o perioadă de 30 de zile. 
Procurorul a susținut în favoarea arestării faptul că reclamantul se ascundea de 
organul de urmărire penală. 

9. La 8 februarie 2013 Judecătoria Râșcani a dispus arestarea preventivă pe un 
termen de 30 de zile în privința reclamantului. Instanța a susținut că reclamantul s-ar 
fi ascuns de organul de urmărire penală și că putea periclita investigația și influența 
martorii. 
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10. La 9 octombrie 2015 reclamantul a revenit în Republica Moldova din Federația 
Rusă. El fusese informat la frontieră că era căutat de poliție și că urma să se prezinte 
la Inspectoratul de poliție Râșcani. Reclamantul a telefonat la Inspectoratul de Poliție 
și au convenit să se prezinte la data de 13 octombrie 2015. 

11. La 13 octombrie 2015 reclamantul s-a prezentat la Inspectoratul de poliție 
Râșcani unde fusese reținut și plasat în detenție imediat. 

12. La 15 octombrie 2015 reclamantul a depus recurs împotriva încheierii din 8 
februarie 2013. El a susținut, inter alia, că nu a cunoscut că în privința sa fusese 
pornită urmărirea penală și a aflat despre aceasta la revenirea sa în Republica 
Moldova. Mai mult, imediat ce aflase despre urmărirea penală, a contactat 
Inspectoratul de poliție și s-a prezentat acolo. De asemenea, el a susținut că nu existau 
motive de a bănui că el s-ar fi putut ascunde sau periclita investigația. 

13. La 2 noiembrie 2015 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul reclamantului. 
Instanța nu s-a expus cu privire la argumentul reclamantului că nu ar fi cunoscut 
despre cauza penală intentată împotriva sa. 

14. Detenția reclamantului fusese prelungită de câteva ori, până la 16 martie 2016, 
din aceleași motive, recursurile sale fiind respinse. 

15. În perioada detenției sale, reclamantul fusese deținut în Penitenciarul nr. 13 - 
Chișinău. Potrivit reclamantului, acesta a fost deținut într-o celulă supraaglomerată; în 
celulă era prezent un veceu de tip asiatic, neseparat într-un mod corespunzător; 
alimentația a fost insuficientă și de proastă calitate; îi revenea doar o oră pe zi pentru 
exerciții fizice și doar un duș pe săptămână. 

16. Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 12 iulie 2017, reclamantul a fost 
recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, cu stabilirea pedepsei de 
4 ani închisoare cu suspendare condiționată.                     
 
II. DREPTUL INTERN RELEVANT 
 

17. Potrivit articolului 176 din Codul de Procedură Penală, măsura preventivă 
poate fi aplicată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a 
presupune că bănuitul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală, să 
împiedice stabilirea adevărului sau să săvârșească alte infracțiuni. 

18. Potrivit articolului 238 din Codul de Procedură Penală, persoana se citează 
la adresa unde locuiește. Daca adresa nu este cunoscută, se expediază la adresa 
locului de muncă. Dacă, printr-o declarație dată anterior în cursul procesului penal, 
persoana a indicat un alt loc pentru a fi citată, ea trebuie citată la locul indicat. 
Citarea persoanelor de peste hotare se efectuează în condițiile prevederilor 
tratatelor de asistență juridică în materie penală.  

 

 
ÎN DREPT 
 
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 DIN CONVENȚIE 
 

19. Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 5 §§ 1 și 3 din Convenție că la 
aplicarea arestului preventiv instanțele nu s-au bazat pe motive relevante și suficiente, 
iar detenția sa a fost arbitrară. Curtea va examina plângerea reclamantului, în sensul 
Articolul 5 § 3 din Convenție, care prevede următoarele: 
 

„Orice persoană arestată sau deținută, în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul 
articol, trebuie ... să aibă dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul 
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procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea 
persoanei în cauză la audiere”. 
 
 
A. Admisibilitatea 
 
20. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul Articolului 35 § 
3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că nu este inadmisibilă din vreun alt 
motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată admisibilă. 
 
B. În fond 

 
21. Reclamantul a susținut că detenția sa nu a fost necesară, deoarece motivele 
invocate de instanțele naționale în urma dispunerii arestul său preventiv nu s-au 
bazat pe motive relevante și suficiente. 
22. Guvernul a contestat acest fapt și a susținut că încheierea de aplicare a arestului 
preventiv a fost necesară, deoarece acesta s-ar fi eschivat de la urmărirea penală, 
plecând din țară și neprezentându-se atunci când a fost citat de procurori. De 
asemenea, Guvernul a susținut că reclamantul cunoștea despre cauza penală 
împotriva sa, deoarece fusese informat de către autoritățile ruse. 
23. Curtea a reiterat că autoritățile trebuie să demonstreze de o manieră 
convingătoare că fiecare perioadă de detenție, oricât de scurtă, era justificată. 
Obligația pentru un magistrat de a reda motive pertinente și suficiente pentru 
aplicarea arestului – alta decât prezența unei bănuieli rezonabile că persoana 
arestată ar fi comis o infracțiune – se aplică de la prima ordonanță de plasare a 
persoanei în arest preventiv, adică „cât mai curând” după arest (a se vedea Buzadji, 
pre-citată, §§ 87 și 102). Odată ce autoritatea decide că o persoană trebuie să fie 
eliberată sau deținută, ea trebuie să analizeze dacă nu există alte mijloace pentru a 
asigura prezența la proces (a se vedea, de exemplu, Idalov v. Rusia [MC], nr. 
5826/03, § 140, 22 mai 2012). 
24. Justificările pe care Curtea le-a considerat „pertinente” și „suficiente” în 
jurisprudența sa includ riscul eschivării, riscuri de presiune asupra martorilor sau 
de alterare a probelor, riscul de coluziune, riscul recidivei, riscul provocării de 
dezordini publice, sau necesitatea de a proteja persoanele ce fac obiectul unor 
măsuri privative de libertate (a se vedea, de exemplu, Wemhoff v. Germania, 27 
iunie 1968, §14, seria A nr. 7; Stögmüller v. Austria, 10 noiembrie 1969, § 15, 
seria A nr. 9; Letellier v. Franța, 26 iunie 1991, § 51, seria A nr. 207; Toth v. 
Austria, 12 decembrie 1991, § 70, seria A nr. 224; Tomasi v. Franța, 27 august 
1992, § 95, seria A nr. 241-A; și I.A. v. Franța, 23 septembrie 1998, § 108, 
Rapoarte de hotărâri și decizii 1998-VII). 
25. Prezumția este mereu în favoarea eliberării. Autoritățile judiciare trebuie să 
examineze, cu respectarea principiului prezumției nevinovăției, toate 
circumstanțele în favoarea sau împotriva existenței cerințelor menționate mai sus 
cu ordin de interes public sau care ar justifica o derogare de la regula prevăzută de 
Articolul 5 din Convenție, și trebuie să decidă în hotărârile sale chestiunea cu 
privire la cererile de eliberare din detenție (a se vedea, printre altele, Buzadji, 
pre-citată, §§ 89 și 91). Motivele invocate în favoarea sau împotriva eliberării nu 
trebuie să fie „generale și abstracte” (a se vedea Smirnova v. Rusia, nr. 46133/99 și 
48183/99, § 63, CtEDO 2003 IX (extrase)). 
26. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează că argumentul de 
bază invocat de procurorul care a solicitat arestarea preventivă în privința 
reclamantului fusese riscul eschivării de la urmărirea penală pe teritoriul Federației 
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Ruse. Reclamantul a răspuns la această alegație că nu a cunoscut de cauza penală 
intentată împotriva sa și de faptul că autoritățile îl dăduseră în căutare. 
27. Curtea reiterează că, în cazul în care autoritățile dispun arestul preventiv al 
unei persoane pe motiv că aceasta nu s-a prezentat în fața instanței atunci când a 
fost citată, acestea ar trebui să se asigure că persoana respectivă a fost notificată în 
mod corespunzător și a avut suficient timp să se conformeze, precum și să ia 
măsuri rezonabile pentru a verifica dacă aceasta într-adevăr s-a ascuns (Vasiliciuc v. 
Republica Moldova, nr. 15944/11, § 40, 2 mai 2017). 
28. Curtea notează că Guvernul nu prezentat dovezi că reclamantul fusese citat de 
către autorități, potrivit articolului 238 Cod de Procedură Penală (a se vedea § 18). 
Guvernul nu a prezentat nici dovezi că autoritățile ruse l-au informat pe reclamant 
cu privire la cauza penală. Mai mult, Curtea notează că informația conform căreia 
reclamantul ar fi fost informat de către autoritățile ruse, a fost prezentată de 
Guvern pentru prima dată în cadrul procedurilor în fața Curții și că în cadrul 
procedurilor naționale astfel de declarații nu fuseseră invocate de către procuror. 
Prin urmare, această trimitere trebuie să fie tratată cu prudență, mai ales în absența 
oricărei forme de fundamentare (a se vedea Nikolov v. Bulgaria, nr. 38884/97, § 74 
și următoarele, 30 ianuarie 2003). 
29. De asemenea, Curtea notează că după întoarcerea reclamantului în Republica 
Moldova, acesta s-a prezentat imediat în fața autorităților de urmărire penală. 
Astfel, motivul cu referire la eschivarea reclamantului, invocat de instanțele 
naționale atunci când au dispus și prelungit arestul în privința reclamantului mai 
mult de 5 luni, aparent nu fusese relevant situației reclamantului. 
30. Curtea notează că motivele invocate de către instanțele naționale, e.g. riscul 
ingerinței reclamantului în cursul investigației, precum și exercitarea presiunii 
asupra martorilor, nu pot fi considerate relevante și suficiente în circumstanțele 
prezentei cauzei, în absența oricărei fundamentări, a lipsei complexității cauzei și 
gravitatea limitată a infracțiunii imputate reclamantului. 
31. În lumina celor relatate, Curtea consideră că nu au existat motive relevante și 
suficiente pentru a dispune și prelungi detenția reclamantului timp de aproximativ 
5 luni. În consecință, a avut loc încălcarea Articolului 5 § 3 din Convenție. 

 
 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE 
 
32. Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 3 din Convenție cu privire la condițiile 

inadecvate de detenție. Articolul 3 prevede următoarele: 
      
„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”. 
 
A. Admisibilitatea 

 
33. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul Articolului 35 § 

3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că plângerea nu este inadmisibilă din 
vreun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată admisibilă. 

 
B. În fond 

 
34. Reclamantul s-a plâns de condițiile inadecvate de detenție din Penitenciarul nr. 13 
Chișinău (a se vedea § 15). 
35. Guvernul a contestat afirmațiile reclamantului și a susținut că condițiile de 
detenție nu reprezentau un tratament inuman și degradant. 
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36. Curtea reiterează principiile generale privind condițiile de detenție stabilite în 
cauzele Ostrovar v. Moldova (nr. 35207/03, §§ 76-79, 13 septembrie 2005); Șișanov v. 
Republica Moldova, (nr. 11353/06, §§ 83-85, 15 septembrie 2015); Khlaifia și alții v. 
Italia ([MC], nr. 16483/12, §§ 163-67, CtEDO 2016 (extrase)); și Mursič v. Croația 
([MC], nr. 7334/13, § 104, CtEDO 2016). 
37. Curtea reamintește că într-o serie de cauze examinate a constatat încălcarea 
Articolului 3 din Convenție în ceea ce privește condițiile de detenție din Penitenciarul 
nr. 13 - Chișinău (a se vedea, printre alte hotărâri, Hadji v. Moldova, nr. 32844/07 și 
41378/07, § 20, 14 februarie 2012; Silvestru v. Republica Moldova, nr. 28173/10, 13 
ianuarie 2015; Pisaroglu v. Republica Moldova, nr. 21061/11, 3 martie 2015). În 
urma examinării tuturor materialelor prezentate acesteia, Curtea nu a stabilit nicio 
circumstanță sau argument capabil să o convingă să ajungă la o altă concluzie cu 
privire la fondul plângerilor reclamantului. Astfel, Curtea reține că suferințele 
îndurate de către reclamant în perioada detenției sale în Penitenciarul nr. 13 au depășit 
nivelul inevitabil de suferință inerent detenției și au atins pragul de severitate prevăzut 
de către Articolul 3 din Convenție. Prin urmare, a avut loc încălcarea Articolului 3 din 
Convenție.   
 
APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
 

38. Articolul 41 din Convenție prevede: 

“În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale și dacă 
dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor 
acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă.” 

 
A. Prejudiciul 

 
39. Reclamantul a pretins 10000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral. 
40. Guvernul a contestat pretenția cu privire la prejudiciul moral pretins de către 

reclamant. 
41. Curtea a admis că reclamantul a suportat stres și frustrare ca urmare a 

încălcărilor constatate. Cu toate acestea, suma pretinsă este excesivă. Pronunțându-se 
în echitate, Curtea acordă reclamantului 3000 EUR cu titlu de prejudiciul moral. 

 
B. Costuri și cheltuieli 

 
42. De asemenea, reclamantul a pretins 1500 EUR cu titlu de costuri și cheltuieli în 

fața Curții. 
43. Guvernul a susținut că suma pretinsă era excesivă. 
44. Ținând cont de actele pe care le deține în prezenta cauză, Curtea consideră 

rezonabil să acorde întreaga sumă solicitată cu titlu de costuri și cheltuieli. 
 
DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 
 

1. Declară plângerea admisibilă; 
 
2. Hotărăște că a avut loc o violare a Articolului 3 din Convenție; 

 
3. Hotărăște că a avut loc o violare a Articolului 5 § 3 din Convenție; 
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4. Hotărăște 
(a) că statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei luni, 

următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda națională a statului 
reclamat la rata de schimb aplicabilă la data achitării: 

(i) 3000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 
prejudiciul moral; 
(ii) 1500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

(b)  că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea 
hotărârii, urmează să se achite o penalitate la sumele de mai sus, egală cu rata minimă 
a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe parcursul perioadei 
de întârziere, plus trei procente; 
5. Respinge, restul pretențiilor reclamantului cu titlu de satisfacție echitabilă. 
 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 23 octombrie 2018, potrivit 
Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 
 
 
 
Hasan Bakırcı                       Paul Lemmens 
Grefier adjunct                         Președinte 

 


