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SECȚIA A DOUA  

DECIZIE  

Cererea nr. 46372/10 

Eduard MALANCEA 

versus Republica Moldova 

 

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

iunie 2019 într-un Comitet compus din: 

 Ivana Jelić, Președinte, 

 Arnfinn Bardsen, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Liv Tigerstedt, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus depusă la data de 2 august 

2010, 

Deliberând, decide următoarele:  

 

FAPTE ȘI PROCEDURĂ 

Reclamantul, domnul Eduard Malancea, s-a născut în 1982. 

Reclamantul a fost reprezentat de domnul D. Chetraru, avocat care 

activează în Chișinău. 

Plângerea reclamantului, în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenție, 

privind detenția sa pe o durată de trei ore fără un temei juridic corespunzător 

înainte de înregistrarea sa oficială, a fost comunicată Guvernului Republicii 

Moldova ("Guvernul"). Părțile au prezentat observații cu privire la 

admisibilitate și merite. 

La data de 12 ianuarie 2017, părțile au fost invitate să prezinte observații 

suplimentare. Guvernul a prezentat astfel de observații. Totuși, reclamantul 

nu a făcut același lucru. 

Prin scrisoarea din 9 februarie 2018, trimisă prin scrisoare recomandată, 

reclamantul a fost informat că termenul pentru depunerea observațiilor a 

expirat la 4 mai 2017 și că nu a fost solicitată nici o prelungire a timpului. 
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Atenția reclamantului a fost atrasă asupra Articolului 37 § 1 (a) al 

Convenției, care prevede că Curtea poate elimina cererea din lista de cauze 

dacă circumstanțele duc la concluzia că reclamantul nu intenționează să 

continue cererea. Solicitantul nu a răspuns la această scrisoare. 

ÎN DREPT 

Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că reclamantul 

nu dorește să continue cererea în sensul Articolului 37 § 1 (a) din 

Convenție. 

 

În consecință, cauza ar trebui eliminată din listă. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Decide  să elimine cererea din lista de cauze. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 27 iunie 2019. 

 Liv Tigerstedt Ivana Jelić 

 Grefier adjunct al Secției Președinte 


