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SECȚIA A DOUA 

 

 

DECIZIE  

 

 

Cererile nr. 16313/15 și 980/18 

Nicolae BULMAGA și Victoria BULMAGA versus Republica Moldova și 

Fiodor SPÎNU versus Republica Moldova  

(a se vedea tabelul anexat) 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 

30 ianuarie 2020 într-un Comitet compus din: 

 Ivana Jelić, Președinte, 

 Arnfinn Bårdsen, 

 Darian Pavli, judecători, 

și Liv Tigerstedt, grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererile de mai sus depuse la diferite date indicate în 

tabelul anexat, 

Având în vedere declarațiile depuse de către guvernul reclamat care a 

solicitat Curții să radieze cererile de pe rol, 

Deliberând, decide următoarele: 
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ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Lista reclamanților este prezentată în tabelul anexat. 

Reclamanții au fost reprezentați de către V. Diaconov, avocat în Călărași. 

Plângerile reclamanților în baza Articolului 8 din Convenție cu privire la 

schimbarea inadvertentă a copilului lor cu un altul, de către spital, au fost 

comunicate Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”). 

ÎN DREPT 

Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportun să 

le examineze în comun printr-o singură decizie. 

Guvernul a informat Curtea că a prezentat declarații unilaterale în 

vederea soluționării chestiunilor ridicate de aceste plângeri. În plus, el a 

solicitat Curții să radieze cererile de pe rol în conformitate cu Articolul 37 

din Convenție. 

Guvernul a recunoscut încălcarea dreptului reclamanților la respectarea 

vieții de familie. Acesta s-a oferit să plătească reclamanților sumele 

menționate în tabelul anexat și a invitat Curtea să radieze cererile de pe rol 

în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c) din Convenție. Aceste sume vor fi 

convertite în lei moldovenești conform ratei de schimb aplicabile la data 

transferului și vor fi achitate în decursul a 3 luni de la data notificării 

deciziei Curții. În cazul în care aceste sume nu vor fi achitate în decursul 

acelor trei luni, Guvernul s-a angajat să achite o dobândă de întârziere la 

sumele de mai sus la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut 

marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale. 

Plata va constitui soluționarea definitivă a cauzei. 

Reprezentantului reclamanților i-au fost expediate declarațiile unilaterale 

ale Guvernului câteva luni înainte de data prezentei decizii. Curtea nu a 

primit niciun răspuns din partea reclamanților cu privire la acceptarea 

termenilor declarațiilor. 

Curtea observă că Articolul 37 § 1 (c) îi permite să radieze de pe rol 

cererea, dacă: 

„...din orice alt motiv constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai 

justifică”.  

Astfel, ea poate radia cererile în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c) în 

baza unei declarații unilaterale din partea guvernului reclamat, chiar dacă 

reclamanții doresc continuarea examinării cauzelor (a se vedea, în special, 

Tahsin Acar v. Turcia (obiecții preliminare) [MC], nr. 26307/95, §§ 75-77, 

CEDO 2003-VI). 

Curtea a stabilit o jurisprudență clară și vastă cu privire la plângerile 

referitoare la protecția vieții de familie (a se vedea, mutatis mutandis, 
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Keegan v. Irlanda, nr. 16969/90, §§ 44 și 45, 26 mai 1994; 

Odièvre v. Franța [MC], nr. 42326/98, § 42, CEDO 2003-III; G.B. și R.B. v. 

Republica Moldova, nr. 16761/09, §§ 32-35, 18 decembrie 2012; Zorica 

Jovanović v. Serbia, nr. 21794/08, §§ 68-75, CEDO 2013; și V.D. și Alții v. 

Rusia, nr. 72931/10, § 92, 9 aprilie 2019). 

Ținând cont de recunoașterea conținute în declarațiile Guvernului, 

precum și cuantumul despăgubirilor propuse – care este în concordanță cu 

sumele acordate în cazuri similare – Curtea consideră că nu mai este 

justificată continuarea examinării cererilor (Articolul 37 § 1 (c)). În lumina 

considerațiilor de mai sus, Curtea este convinsă că respectarea drepturilor 

omului, în modul prevăzut de Convenție și de Protocoalele la aceasta, nu 

necesită continuarea examinării cererilor (Articolul 37 § 1 in fine). 

În cele din urmă, Curtea subliniază că, în cazul în care Guvernul nu 

respectă termenii declarațiilor unilaterale, cererile pot fi repuse pe rol în 

conformitate cu Articolul 37 § 2 din Convenție (Josipović v. Serbia (dec.), 

nr. 18369/07, 4 martie 2008). 

În lumina raționamentelor redate supra, este judicioasă radierea cererilor 

de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Decide să conexeze cererile; 

Ia act de termenii declarațiilor Guvernului reclamat și de modalitățile de 

asigurare a respectării angajamentelor menționate în acestea; 

Decide să radieze cererile de pe rol în conformitate cu Articolul 37 

§ 1 (c)  din Convenție.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 20 februarie 2020. 

 Liv Tigerstedt Ivana Jelić 

 Grefier adjunct interimar Președinte 
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ANEXĂ 

Lista cererilor cu privire la plângeri în baza Articolului 8 din Convenție 

Nr. Numărul și data 

depunerii cererii 

Numele 

reclamantului 

Data nașterii 

 

Numele și orașul 

reprezentantului 

Data recepționării 

declarației 

Guvernului 

Data 

recepționării 

comentariilor 

reclamanților, 

dacă există  

Suma alocată pentru 

prejudicii materiale, morale 

și costuri și cheltuieli per 

reclamant 

(în euro)i 

1.  16313/15 

20/03/2015 
Nicolae 

BULMAGA 

01/04/1968 

Victoria 

BULMAGA 

13/04/1971 

Diaconov Valeriu 

Calarasi 

07/03/2019 - 7,500 în total 

2.  980/18 

06/12/2017 
Fiodor SPÎNU 

21/04/1992 

Diaconov Valeriu 

Calarasi 

07/03/2019 - 7,500  

 

                                                 
i.  Plus orice taxă care poate fi percepută de la reclamanți. 


