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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 5570/07 

Grigore PETROV 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a Doua), în ședința din 

15 mai 2018, într-un Comitet compus din: 

 Paul Lemmens, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea de mai sus depusă la 12 ianuarie 2007, 

Deliberând, pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Reclamantul, dl Grigore Petrov, este cetățean moldovean, născut în 1969, 

care locuiește în Copăceni. El a fost reprezentat în fața Curții de către dl D. 

Grejdieru, avocat în Bălți. 

Plângerile reclamantului în baza Articolului 6 §§ 1 și 3 d) din Convenție 

au fost comunicate Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), 

reprezentat de agentul său dl L. Apostol. 

Reclamantul nu a răspuns la ultima scrisoare a Grefei din 12 decembrie 

2014, recepționată de către reprezentantul său la 30 decembrie 2014, prin care 

i s-a amintit că termenul de depunere a observațiilor expirase la 3 septembrie 
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2014 și că reclamantul nu solicitase prelungirea acestuia, acesta fiind 

atenționat cu privire la Articolul 37 § 1 a) din Convenție. 

ÎN DREPT 

Ținând cont de constatările de mai sus, Curtea concluzionează că 

reclamantul nu intenționează să-și mai mențină cererea (Articolul 37 § 1 a) 

din Convenție). În absența unor circumstanțe speciale legate de respectarea 

drepturilor garantate de către Convenție sau de protocoalele sale, Curtea 

consideră că nu mai este justificat să continue examinarea cererii, în sensul 

Articolului 37 § 1 in fine din Convenție. 

Astfel, cererea trebuie radiată 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 7 iunie 2018.  

 Hasan Bakırcı Paul Lemmens 

 Grefier adjunct Președinte 


