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În cauza Negura și  alții v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită într-un 

Comitet compus din: 

 Ivana Jelić, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 5 februarie 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 16602/06) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în temeiul Articolului 34 din Convenția pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale („Convenția”) 

de către 87 de cetățeni moldoveni („reclamanți”, pentru detalii a se vedea 

Anexa), la 15 aprilie 2006. 

2.  Reclamanții au fost reprezentați de către dnii A. Postică și I. Manole, 

avocați în Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost 

reprezentat de către Agentul său la acel moment, dl V. Grosu. 

3.  La 12 ianuarie 2009 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

4. Reclamanții sunt antreprenori care au obținut de la autoritățile locale din 

Leova patentă pentru prestarea serviciilor de vânzare a diferitor bunuri la 

piața locală. Toți reclamanții își prestau serviciile pe teritoriul unei piețe 

private (L.) din centrul orașului Leova, obținând licența în 1996. Autoritățile 

locale au autorizat prestarea serviciilor pe teritoriului pieței (L.) în zilele de 

luni până sâmbătă. O altă piață de stat (U.), era deschisă duminică, dar, fiind 

situată departe de centrul orașului, era incomodă pentru mai mulți vânzători 

și populație.  

5.  Reclamanții și proprietarii L. au solicitat autorităților locale 

modificarea programului de lucru astfel încât să le permită să lucreze în zilele 

de duminică, iar ziua de luni să fie zi liberă, similar altor piețe din alte orașe. 

Cu toate acestea, autoritățile locale au refuzat în mod repetat o astfel de 

modificare, invocând diverse motive sanitare, de ordine publică și altele. 

Potrivit reclamanților, motivul real al refuzului era protejarea intereselor 

pieței U., deoarece duminică era cea mai profitabilă zi din săptămână. În 

consecință, mai mulți antreprenori privați au fost nevoiți să-și desfășoare 
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activitatea și în piața de stat, suportând astfel cheltuieli suplimentare și 

suferind de condițiile rudimentare de muncă pe teritoriul pieței U.  

6. La 31 ianuarie 2005 adunarea generală a antreprenorilor (inclusiv 

reclamanții) a decis să ceară autorităților locale permisiunea de a lucra în 

zelele de duminică, iar ziua de luni să fie liberă. Ei și-au prezentat cererea 

proprietarilor pieței L., care la 8 februarie 2005 au sesizat primarul orașului 

Leova, făcând referire la decizia din 31 ianuarie 2005, și au solicitat 

autorizarea modificării orarului de lucru al pieței.  

7.  La 2 martie 2005 Consiliul raional Leova a adoptat decizia nr. 2.2 și a 

respins „Cererile cetățenilor din Leova care activează pe teritoriul [L.] în baza 

patentelor de întreprinzător”. Motivul a fost că desfășurarea activității în ziua 

de duminică ar fi creat ambuteiaje, fapt ce ar fi deranjat populația din 

nemijlocita apropiere, inclusiv școala și spitalul. Decizia a fost imprimată pe 

o blanchetă cu antetul primăriei. Pe decizie a fost aplicată ștampila primăriei 

Leova datată cu 29 martie 2005.  

8. La 4 aprilie 2005 adunarea generală a antreprenorilor (inclusiv 

reclamanții) și-a exprimat dezacordul cu decizia din 2 martie 2005. În aceeași 

zi 191 de antreprenori care își desfășurau activitatea pe teritoriul L., inclusiv 

reclamanții, au declarat grevă și au decis să depună o cerere oficială pentru 

modificarea programului de muncă. 

9. În consecință, la 4 aprilie 2005 antreprenorii au depus cererea către 

„Consiliul raional Leova”. Ei au cerut, inter alia, anularea deciziei 2.2 

adoptată de către Consiliul raional la 2 martie 2005, explicând că nu li s-au 

oferit condiții de muncă corespunzătoare pe teritoriul U. 

10. La aceeași dată, reclamanții au expediat o cerere prealabilă către 

Primăria orașului Leova. În cererea prealabilă, reclamanții au făcut o 

descriere similară cu cea făcută în paragraful de mai sus. Ei au solicitat 

anularea deciziei nr. 2.2 adoptată de către Consiliul raional Leova. 

11. La 6 aprilie 2005 în cadrul unei ședințe Consiliul raional Leova a pus 

în discuție solicitările antreprenorilor și ale administrației L., redate în cererea 

din 4 aprilie 2005. Potrivit reclamanților, directorul L. a fost împuternicit să 

vorbească în fața consilierilor despre solicitările reclamanților. După 

discutarea problemei, Consiliul raional a adoptat decizia 3.1, în care s-a luat 

act de cererile reclamanților și s-a decis ca L. să lucreze în conformitate cu 

decizia Consiliului orășenesc Leova nr. 2.2 din 2 martie 2005.  

12. La 12 mai 2005 primarul orașului Leova a răspuns la cererea 

reclamanților din 4 aprilie 2005. Primarul a informat antreprenorii că la 

cererile lor ei au primit deja răspuns de la Consiliul raional Leova prin decizia 

nr. 3.1 din 6 aprilie 2005, id est că „L. va lucra în conformitate cu decizia 

Consiliul raional nr. 2.2 din 2 martie 2005”.  

13. La 28 mai 2005 cei 191 de antreprenori, inclusiv și reclamanții, au 

depus o cerere de chemare în judecată în ordine de contencios administrativ, 

solicitând anularea deciziei din 2 martie 2005. Aceștia au susținut că 

drepturile lor fuseseră afectate de acea decizie și că scopul acelei decizii a 

fost apărarea intereselor U. Ei au anexat o copie de pe cererile prealabile din 
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4 aprilie 2005 adresate Primăriei și Consiliului raional, precum și răspunsul 

Primăriei din 12 mai 2005 (a se vedea paragraful precedent). 

14. La 5 iulie 2005 Judecătoria Leova a emis o hotărâre în favoarea 

antreprenorilor. Instanța de fond a stabilit că activitatea L. în zilele de 

duminică nu crea nici un fel probleme sanitare, de trafic sau de altă natură și 

că decizia din 2 martie 2005 era contrară legislației anti-monopol. De 

asemenea, ea a admis în totalitate cererea reclamanților de rambursare a 

cheltuielilor de judecată în mărime de 15000 de lei, sumă care a fost achitată 

pentru asistența juridică oferită de către avocat. Consiliul raional Leova a 

depus apel. 

15.  Prin decizia definitivă din 20 octombrie 2005, Curtea de Apel Cahul 

a casat hotărârea instanței în fond și a decis scoaterea cererii întreprinzătorilor 

de pe rol. Curtea de apel a explicat că cererea prealabilă a fost înaintată 

primarului localității, în timp ce decizia, a cărei anulare se solicitase, a fost 

adoptată de către Consiliul raional Leova. Prin urmare, articolul 14 din Legea 

cu privire la contenciosul administrativ (a se vedea paragraful 17 infra) nu a 

fost respectat, deoarece cererea prealabilă trebuia să fie înaintată inițial 

autorității care a adoptat decizia contestată. Instanța a constatat că reclamanții 

nu mai aveau dreptul să depună o plângere cu privire la decizia din 2 martie 

2005. 

II.  DREPTUL INTERN PERTINENT 

16.  Dispozițiile relevante din Codul de procedură civilă la momentul 

judecării cauzei, aveau următorul conținut: 

“Articolul 267. Temeiurile de scoatere a cererii de pe rol 

Instanța judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în care: 

a)  reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părților, de soluționare 
prealabilă a cauzei pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere; 

...” 

“Articolul 417.  Împuternicirile instanței de recurs 

(1)  Instanța de recurs, după ce judecă recursul, este în drept: 

... 

f) să admită recursul și să caseze integral sau parțial hotărârea primei instanțe, dispunând încetarea 

procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă există temeiurile prevăzute de art. 265 și 267” 

17.  Dispozițiile relevante din Legea Contenciosului administrativ 

(Nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 cu modificările ulterioare) prevăd 

următoarele: 
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“Articolul 14.  Cererea prealabilă. 

(1)  Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ 

va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel. 

(2)  În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la 

alegerea petiționarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dacă legislația nu prevede altfel. 
...” 

“Articolul 17.  Termenele de adresare în instanța de contencios administrativ. 

(1)  Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaștere dreptului pretins poate fi 

înaintată în termen de 30 de zile, în cazul în care legea nu dispune altfel. Acest termen curge de la: 

a)  data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru 

soluționarea acesteia; 

...” 

18.  Dispoziții relevante din Legea cu privire la petiționare (Nr. 190-XIII 

din 19 iulie 1994 cu modificările ulterioare) prevăd următoarele: 

Articolul 4 

“(1)  Prin petiție, în sensul prezentei legi, se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată 

organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluționarea 
în termenul stabilit de lege a unei cereri.” 

Articolul 9 

“(1)  Dacă petiția ține de competența altui organ, originalul petiției se expediază acestui organ în termen de 
5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care este informat petiționarul.” 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE  

19. Reclamanții s-au plâns de încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție 

ca urmare a refuzului instanțelor naționale de a examina cererea lor. Pasajele 

relevante ale Articolului 6 prevăd următoarele: 

“Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, 

de către o instanță independentă și imparțială, instituită prin lege, care va hotărî fie asupra încălcării 
drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, ...” 

A.  Admisibilitatea 

20.  Guvernul a susținut că reclamanții nu au epuizat remediile naționale 

disponibile. În special, după cum a constatat Curtea de Apel Cahul, aceștia 

nu au urmat procedura corespunzătoare de soluționare extrajudiciară 

deoarece nu s-au plâns autorității care adoptase decizia administrativă 

contestată. În plus, reclamanții au omis termenul de 30 de zile pentru a se 

plânge împotriva deciziei care le-ar fi adus atingere drepturilor lor. 

21.  Reclamanții au susținut că ei au urmat procedura necesară și că nu au 

omis nici un termen. 
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22.  Curtea consideră că anume problema cu referire la respectarea 

procedurii corespunzătoare de către reclamanți constituie esența plângerii lor 

cu privire la dreptul de acces la o instanță, în sensul Articolului 6 § 1 din 

Convenție. Prin urmare, ea conexează examinarea obiecției Guvernului cu 

fondul cauzei. Ea observă că această plângere nu este în mod vădit nefondată 

în sensul Articolului 35 § 3 (a) Convenție. De asemenea, ea constată că 

plângerea nu este inadmisibilă din vreun alt motiv. Respectiv, ea trebuie 

declarată admisibilă. 

 

B.  În fond 

1.  Argumentele reclamanților  

23.  Reclamanții au susținut că dreptul lor de acces la o instanță a fost 

încălcat ca urmare a deciziei Curții de Apel Cahul de a scoate cererea de pe 

rol. Reclamanții au remarcat faptul că ei s-au plâns de aceeași problemă în 

repetate rânduri atât la primarul or. Leova, cât și la Consiliul raional. 

Indiferent de modul în care au denumit cererile, acestea au fost, în esență, 

încercări de a soluționa problema în procedură extrajudiciară. În plus, 

reclamanții au susținut că, potrivit articolului 4 din Legea cu privire la 

petiționare (a se vedea punctul 18 supra), o cerere prealabilă este considerată 

petiție. În conformitate cu articolul 9 din aceeași lege, chiar și atunci când o 

petiție a fost adresată autorității greșite, aceasta din urmă trebuia, în termen 

de cinci zile lucrătoare, să o expedieze autorității competente. Prin urmare, 

cererea lor preliminară ar fi trebuit să fie transmisă Consiliului raional și să 

fie examinată de către acesta. 

24.  Ei au accentuat faptul că Consiliul raional Leova a utilizat un antet 

identic cu cel al Primăriei. În special, decizia atacată (din 2 martie 2005) a 

fost expediată reclamanților conținând antetul Primarului și ștampila acestuia. 

Această situație a creat confuzii pentru reclamanți cu privire la autoritatea în 

fața căreia ei trebuiau să se plângă împotriva deciziei contestate. În plus, 

Curtea de Apel Cahul a depășit limitele apelului depus de către Consiliul 

raional Leova, care nu a menționat niciodată despre faptul că reclamanții ar 

fi eșuat să utilizeze procedura extrajudiciară. Prin urmare, ei au fost privați 

de posibilitatea de a prezenta argumente instanței în acest sens.  

2.  Argumentele Guvernului 

25.  Guvernul a susținut că, deoarece procedura extrajudiciară de 

soluționare nu a fost respectată, reclamanții nu au epuizat remediile naționale 

disponibile. Hotărârea Curții de Apel Cahul a fost în mod clar motivată și 

întemeiată pe prevederi expres stabilite de lege. În plus, după remedierea 

problemei menționate de către instanță, reclamanții ar fi putut să introducă o 

nouă acțiune în instanța de judecată și să solicite prelungirea termenului de 

30 de zile în acest sens.  

26.  De asemenea, Guvernul a menționat că examinarea acțiunii în instanță 

după expirarea termenului de 30 de zile ar fi fost contrară principiului 
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securității raporturilor juridice, deoarece actul administrativ contestat 

devenise deja irevocabil. Dat fiind faptul că reclamanții au fost informați cu 

privire la decizia din 30 martie 2005 care le-ar fi lezat drepturile, dar au depus 

o plângere la o autoritate greșită (primar) la 4 mai 2005, această plângere a 

fost primită cu întârziere, ceea ce a condus la neepuizarea căilor de atac 

interne. În final, ei au anexat un exemplu de jurisprudență în care procuratura 

or. Leova a depus o cerere de recurs împotriva unei decizii a Consiliului 

raional Leova, care a fost examinată și respinsă de către aceasta din urmă. În 

acest caz, instanțele nu au identificat o problemă cu privire la respectarea 

procedurii de soluționare extrajudiciară, fapt ce, în opinia Guvernului, a 

demonstrat că Consiliul raional era autoritatea corespunzătoare de a examina 

cererile prealabile împotriva oricărei decizii adoptate de către acesta. 

3. Aprecierea Curții  

27. Curtea reiterează faptul că dreptul de acces la o instanță este un aspect 

inerent al garanțiilor garantate de Articolul 6. Aceasta asigură dreptul 

fiecăruia de a depune o acțiune în fața unei instanțe împotriva încălcării 

drepturilor și a obligațiilor sale civile (a se vedea Cudak v. Lituania nr. 

15869/02, § 54, CEDO 2010). Mai mult, aceasta include nu numai dreptul de 

a iniția proceduri, ci și dreptul de a beneficia de soluționarea litigiului de către 

o instanță (a se vedea de exemplu, Parohia Greco-Catolică Lupeni și alții v. 

România [MC], nr. 76943/11, § 86, 29 noiembrie 2016). 

28. În prezenta cauză, Curtea notează că la 4 aprilie 2005 reclamanții s-au 

plâns împotriva unei decizii adoptate la 2 martie 2005 de către Consiliul 

raional Leova (a se vedea punctele 7 și 9 de mai sus). În aceeași zi, ei au depus 

la primărie o plângere similară, pe care au denumit-o în mod expres cerere 

prealabilă (a se vedea paragraful 10 de mai sus). Acțiunea depusă la 

Judecătoria Leova conținea, în anexe, copii ale ambelor plângeri (a se vedea 

paragraful 13 de mai sus). Curtea de Apel Cahul a considerat că cererea 

prealabilă fusese depusă la autoritatea greșită (id est primarul, și nu consiliul), 

menționând că răspunsul la cererea prealabilă a fost primit din partea 

primăriei (a se vedea paragraful 15 de mai sus). Prin urmare, cererea a fost 

scoasă de pe rol. 

29.  Curtea consideră că atât din anexa, care conține o copie a plângerilor 

reclamanților către Consiliul raional Leova, cât și din răspunsul Primăriei (a 

se vedea paragraful 12 de mai sus) ar fi trebuit să fie evident pentru instanțele 

naționale că, pe lângă depunerea cererii prealabile la Primărie, reclamanții au 

depus o cerere prealabilă direct la Consiliul raional. Este adevărat că numai 

cererea adresată primarului a fost numită în mod expres cerere prealabilă. Cu 

toate acestea, nici legea contenciosului administrativ, nici o altă lege nu oferă 

o definiție a cererii prealabile și nici nu impune cerințe formale pentru o astfel 

de cerere. În plus, ținând cont de jurisprudența prezentată de către Guvern (a 

se vedea paragraful 25 de mai sus), instanțele naționale consideră că o 

plângere adresată autorității competente îndeplinește condiția de soluționare 
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extrajudiciară, chiar și atunci când nu este denumită „cerere prealabilă” (a 

fost denumită recurs în cazul menționat de Guvern). 

30.  Având în vedere că reclamanții au sesizat Consiliul raional Leova cu 

privire la o decizie luată de către această autoritate și apoi au depus o acțiune 

în instanță împotriva aceleiași autorități, Curtea consideră că este dificil să se 

accepte că reclamanții nu au urmat procedura de soluționare extrajudiciară. 

Pe de altă parte, o copie a aceleiași plângeri a fost anexată la acțiunea în 

instanță, precum și o copie a scrisorii primarului din 12 mai 2005, în care se 

menționa că Primăria a răspuns deja plângerilor reclamanților printr-o decizie 

din 6 aprilie 2005 și a reprodus partea relevantă din conținutul său. Astfel, din 

documentele anexate la acțiunea în instanță rezultă că Consiliul raional Leova 

a primit și a respins cererea prealabilă a reclamanților împotriva deciziei sale 

din 2 martie 2005 (a se vedea paragraful 12 supra). Astfel nu se poate spune 

că Curtea de Apel Cahul a decis pe baza unui dosar incomplet sau în lipsa 

unor dovezi că reclamanții ar fi înaintat o plângere autorității competente 

(Consiliul raional) care fusese examinată.   

31.  Guvernul a susținut că reclamanții n-au respectat termenul de 30 de 

zile stabilit prin lege pentru a ataca decizia Consiliului raional din 2 martie 

2005 (a se vedea paragrafele 17 și 26 supra). Curtea notează că reclamanții 

au fost informați despre această decizie abia la 29 martie 2005 (a se vedea 

punctul 7 supra) și au sesizat această autoritate la 4 aprilie 2005 (a se vedea 

paragraful 9 supra), adică în termenul de 30 de zile stabilit prin lege. Mai 

important, nici o instanță națională n-a constatat că reclamanții ar fi omis 

vreun termen. 

32.  În lumina celor relatate, Curtea constată că Curtea de Apel Cahul a 

luat o poziție formală față de acțiunea reclamanților, constatând că cererea 

prealabilă fusese adresată autorității greșite, ignorând cealaltă cerere, adresată 

autorității competente și anexată la acțiunea lor. Această hotărâre a avut drept 

consecință refuzul examinării cauzei reclamanților, chiar dacă aceștia au 

respectat toate cerințele legale pentru depunerea acțiunii în instanță. Dreptul 

lor de acces la o instanță a fost astfel încălcat fără vreo bază legală. 

33.  În consecință, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

34.  Prin urmare, obiecția Guvernului se respinge. 

II.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 la CONVENȚIE  

35.  Reclamanții s-au plâns de încălcarea drepturilor lor garantate de 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Curtea nu poate să speculeze cu 

referire la rezultatul procedurii, în cazul în care acțiunea reclamanților ar fi 

fost examinată în deplină conformitate cu cerințele Articolului 6 din 

Convenție. Din aceste motive, acest capăt al cererii trebui respins ca fiind 

vădit nefondat în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. 
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III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

36. Articolul 41 din Convenție prevede: 

“Dacă 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 satisfacție echitabilă.” 

A.  Prejudiciul moral  

37.  Fiecare reclamant a pretins câte 100 EUR pentru prejudiciul moral.  

38.  Guvernul a susținut că cuantumul redus al despăgubirii solicitate 

denotă faptul că reclamanții nu au suportat prejudicii. El consideră că, în 

asemenea caz, faptul constatării încălcării ar constitui o satisfacție echitabilă 

suficientă. 

39.  Curtea consideră că reclamanților le-a fost cauzat un anumit stres și 

frustrare ca urmare a încălcării dreptului lor la un proces echitabil. Ea 

consideră rezonabilă acceptarea integrală a pretenției reclamanților. 

B.  Costuri și cheltuieli  

40.  Reclamanții au pretins 15000 de lei moldovenești (MDL), care 

reprezintă taxele achitate avocatului la nivel național. 

41.  Guvernul a susținut că reclamanții nu au prezentat vreo dovadă că 

această sumă a fost realmente plătită avocatului. 

42.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, în special 

acceptarea de către Judecătoria Leova a plângerii potrivit căreia aceeași sumă 

fusese plătită avocatului în cadrul procedurilor la nivel național, fapt 

necontestat în fața instanțelor naționale ierarhic superioare, Curtea admite în 

întregime această pretenție. 

C.  Dobânda de întârziere 

43.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca 

Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Declară cererea în baza Articolului 6 § 1 admisibilă, iar restul cererii 

inadmisibil; 

 

2.  Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție; 

 

3.  Hotărăște 
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(a)  că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, următoarele sume, care trebuie să fie convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data efectuării transferului: 

(i)  100 EUR (una sută euro) pentru fiecare reclamant, plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 15000 MDL (cincisprezece mii lei moldovenești) în mod solidar, 

plus orice taxă care poate fi percepută, pentru costuri și cheltuieli; 

(b)  că, la expirarea perioadei respective și până la plată, aceste sume se 

majorează la o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 

preț marginal a Băncii Centrale Europene, aplicabilă pe parcursul acestei 

perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 5 martie 2019, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

Hasan Bakırcı  Ivana Jelić 

Grefier adjunct Președinte 
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ANEXĂ 

Lista reclamanților 

 

 

Nr. Nume, Prenume Data nașterii 

1.  Negura Mihaela 07.03.1981 

2.  Deleanu Valentina  18.04.1959 

3.  Gușanu Alexandru 07.07.1968 

4.  Gumeniță Mariana 30.04.1975 

5.  Panea Valentina 24.03.1957 

6.  Roman Alexandra 13.10.1958 

7.  Canalî Maria  30.07.1963 

8.  Siauraitiene Natalia  19.02.1954 

9.  Gușanu Mariana 20.03.1969 

10.  Colciu Galina 25.12.1963 

11.  Trofim Mihail 13.04.1960 

12.  Trofim Efimia 26.12.1963 

13.  Pencov Irina 22.06.1952 

14.  Pencov Petru 15.10.1949 

15.  Moscaliuc Georgeta 08.06.1966 

16.  Prohorenco Vasilina 24.09.1964 

17.  Ceban Tatiana 06.09.1980 

18.  Braga Agafia 04.03.1951 

19.  Mladin Valentina 07.11.1953 

20.  Stănilă Ruslan 11.10.1975 

21.  Brînza Raisa 10.11.1946 

22.  Huțuleac Lidia  24.04.1953 

23.  Pencov Svetlana 16.03.1980 

24.  Balușca Larisa 30.01.1970 

25.  Cibotari Lucheria 20.01.1959 

26.  Toron Alevtina 01.09.1959 

27.  Malai Zinaida 08.05.1967 

28.  Căruntu Ion 22.10.1951 

29.  Cibotari Rodica 28.01.1982 

30.  Glinjeanu Constantin 02.09.1967 

31.  Lozan Elena  14.05.1950 

32.  Colinic Aliona 26.04.1975 

33.  Bragarenco Andrei 20.03.1982 

34.  Codița Ana 07.02.1964 

35.  Canalî Serghei 17.10.1962 

36.  Mițelea Elena  14.07.1960 
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37.  Mițelea Fiodor 15.09.1956 

38.  Buga Ecaterina 22.04.1960 

39.  Rotaru Ion 30.11.1955 

40.  Vlas Eugenia 12.01.1966 

41.  Pencova Natalia 12.10.1982 

42.  Pencov Ana 24.08.1956 

43.  Plamadeala Ecaterina 04.02.1967 

44.  Butuc Svetlana 17.03.1973 

45.  Cernat Roman 13.06.1984 

46.  Dermenji Ludmila  02.03.1973 

47.  Lozan Victoria 17.02.1953 

48.  Michidan Rodica 19.05.1978 

49.  Ciobanu Raisa 02.03.1965 

50.  Eșanu Natalia 10.10.1968 

51.  Racoviță Maria 14.03.1955 

52.  Davnîi Iulia 08.07.1971 

53.  Davnîi Valeriu 25.03.1968 

54.  Oistric Elena 03.05.1972 

55.  Ciobanu Daniel  02.05.1984 

56.  Rezmerița Valentina  03.03.1956 

57.  Cernat Feodosia 13.11.1962 

58.  Zmeu Valentina 01.01.1957 

59.  Zaraf Ina 28.07.1969 

60.  Popovici Eudochia 18.11.1959 

61.  Cara Lidia 15.08.1958 

62.  Pastelea Eudochia 13.07.1977 

63.  Paiu Lilia  01.09.1979 

64.  Moraru Aculina 03.02.1963 

65.  Para Svetlana 06.02.1974 

66.  Pastela Ala 05.04.1980 

67.  Musteață Eugenia 19.08.1962 

68.  Ciubaciuc Eugenia 05.08.1952 

69.  Novac Tatiana 27.02.1961 

70.  Tutunaru Sergiu  02.10.1982 

71.  Bătrîncea Vera  24.01.1963 

72.  Gaiduc Galina 22.05.1966 

73.  Adăscăliței Lidia 01.04.1966 

74.  Șesterniov Nadejda 30.04.1975 

75.  Basiul Varvara 24.10.1948 

76.  Grecea Valentina  09.12.1957 

77.  Cazan Tamara  20.10.1957 

78.  Cazan Veaceslav 29.03.1957 
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79.  Belevac Elizaveta  05.10.1958 

80.  Lozan Lilia 21.05.1982 

81.  Pisaroglo Nicolae 04.04.1979 

82.  Popa Claudia  06.03.1949 

83.  Moisa Ioana 25.10.1949 

84.  Topală Larisa 12.06.1951 

85.  Topală Larisa  17.12.1973 

86.  Doagă Tatiana 03.01.1978 

87.  Neneceas Ion 12.06.1951 

 

 

 


