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SECȚIA A DOUA

DECIZIE
Cererea nr. 55289/13
Ala ANDRIUTA
versus Republica Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită la 21
martie 2019 într-un Comitet compus din:
Stéphanie Mourou-Vikström, Președinte,
Arnfinn Bardsen,
Darian Pavli, judecători,
și Liv Tigerstedt, Grefier adjunct al Secției,
Având în vedere cererea menționată mai sus depusă la data de 27 august
2013,
Având în vedere declarația Guvernului pârât care invită Curtea să elimine
cererea din listă,
Deliberând, decide următoarele:
FAPTE ȘI PROCEDURĂ
1. Reclamanta, doamna Ala Andriuță, cetățeană a Republicii Moldova
care s-a născut în 1965 și locuiește la Șeptelici.
2. Bazându-se pe Articolul 2 din Convenție, ea s-a plâns de o ineficiență
a investigației privind circumstanțele morții fiului său.
3. La 31 martie 2017, Curtea a comunicat Guvernului Republicii
Moldova ("Guvernul") plângerea reclamantei, așa cum s-a expus mai sus.
4. La 15 noiembrie 2017, Guvernul a transmis grefierului observațiile
sale cu privire la admisibilitatea și la fondul plângerii. Acestea au fost trimise
părții reclamante la 29 noiembrie 2017, care a fost invitată să-și prezinte, la
rândul său, observațiile până la 15 decembrie 2017. La 7 martie 2018,
grefierul a trimis reclamantei o scrisoare prin care a informat-o printre altele,
că termenul de prezentare a observațiilor în răspuns a expirat.
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5. La data de 29 martie 2018, grefierul a fost informat despre decesul
reclamantei. Niciun alt moștenitor nu s-a prezentat pentru a continua
procedura.

ÎN DREPT
6. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că nu mai este
justificată continuarea examinării cererii în sensul Articolului 37 § 1 (c) din
Convenție.
Prin urmare, este necesară 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 19 aprilie 2019.

Liv Tigerstedt
Grefier adjunct al Secției

Stéphanie Mourou-Vikström
Președinte

