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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 32242/07 

Anatolie POSTOLIUC 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 3 

septembrie 2020 într-un Comitet compus din: 

 Arnfinn Bårdsen, Președinte, 

 Darian Pavli, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Liv Tigerstedt, grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea susmenționată depusă la 8 iunie 2007, 

Având în vedere declarația prezentată de către Guvernul reclamat, prin 

care solicită Curții radierea cererii de pe rol. 

Deliberând, decide după cum urmează: 

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Informația despre reclamant este prezentată în tabelul anexat. 

Reclamantul a fost reprezentat de către dl V. Balan, avocat în Chișinău. 

Plângerile reclamantului în baza Articolelor 10 și 11 din Convenție cu 

privire la refuzul eliberării unei autorizații de a organiza o întrunire au fost 

comunicate Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”). 
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ÎN DREPT 

Guvernul a informat Curtea că a propus o declarație unilaterală în vederea 

soluționării problemei invocate în cerere, solicitând Curții radierea cererii de 

pe rol, în conformitate cu Articolul 37 din Convenție.  

Guvernul a recunoscut că a avut loc încălcarea dreptului reclamantului 

prevăzut de Articolul 11 din Convenție, susținând că plângerea reclamantului 

în baza Articolului 10 din Convenție nu a ridicat vreo problemă distinctă. 

Guvernul a susținut faptul că declarația respectivă, împreună cu modificarea 

legii, scopul căreia este prevenirea unor încălcări similare, au oferit 

reclamantului o satisfacție echitabilă suficientă. 

Printr-o declarație ulterioară, Guvernul a făcut referire la recunoașterea 

anterioară cu privire la încălcarea dreptului reclamantului. De asemenea, el a 

oferit să plătească reclamantului suma indicată în tabelul anexat și a invitat 

Curtea să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c) din 

Convenție. Suma respectivă ar urma să fie convertită în lei moldovenești 

conform ratei aplicabile la data plății și scutită de orice taxe care ar putea fi 

percepute. Ea ar urma să fie plătită în termen de trei luni de la data notificării 

despre adoptarea deciziei Curții în baza Articolului 37 § 1 din Convenție.  În 

cazul neachitării sumei respective în decursul perioadei de trei luni, Guvernul 

ar urma să plătească, de la expirarea acestei perioade până la efectuarea plății, 

o dobândă egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de către 

Banca Centrală Europeană și majorată cu trei puncte procentuale.  

Plata ar constitui soluționarea definitivă a cauzei. 

Reclamantului i-au fost expediate condițiile ambelor declarații unilaterale 

ale Guvernului cu câteva săptămâni înainte de adoptarea prezentei decizii. 

Curtea nu a recepționat niciun răspuns din partea reclamantului cu privire la 

termenii acestor declarații.  

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

rol în cazul în care:  

 
„…din orice alt motiv constatat de către Curte, continuarea examinării cererii nu mai este 

justificată”. 

 

Astfel, Curtea poate radia cereri de pe rolul său în baza Articolului 37 § 1 

(c) în baza unei declarații unilaterale a Guvernului reclamat, chiar dacă 

reclamantul își dorește continuarea examinării cauzei (a se vedea, în special, 

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

75 77, CEDO 2003-VI). 

Curtea a stabilit o jurisprudență clară și amplă referitoare la plângerile cu 

privire la libertatea de întrunire (a se vedea, e.g., Hyde Park și alții v. Moldova 

(nr. 5 și 6), nr. 6991/08 și 15084/08, §§ 41 et seq., 14 septembrie 2010, și 

Promo Lex și alții v. Republica Moldova, nr. 42757/09, §§ 21-28, 24 februarie 

2015). 
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Având în vedere recunoașterea conținută în declarația unilaterală a 

Guvernului, modificarea legislației naționale, precum și suma compensației 

propuse – care este comparabilă cu sumele acordate în alte cauze similare – 

Curtea consideră că nu este justificată continuarea examinării cererii 

(Articolul 37 § 1 (c)). 

În lumina considerentelor de mai sus, Curtea consideră că respectarea 

drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale nu impune 

continuarea examinării cererii (Articolul 37 § 1 in fine). 

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

eșuează să respecte condițiile declarațiilor sale unilaterale, cererea poate fi 

repusă pe rol în conformitate cu Articolul 37 § 2 din Convenție (Josipović v. 

Serbia (dec.), nr. 18369/07, 4 martie 2008). 

Prin urmare, cererea trebuie radiată de pe rol sub aspectul plângerii 

reclamantului în baza Articolului 11 din Convenție. 

De asemenea, reclamantul a invocat încălcarea Articolului 10 din 

Convenție. Deoarece această plângere se referă la aceleași aspecte ca cele 

examinate în baza Articolului 11, Curtea nu consideră necesar să examineze 

separat acest capăt de cerere (a se vedea Brega v. Moldova, nr. 52100/08, § 

48, 20 aprilie 2010). 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Ia notă de termenii declarațiilor Guvernului reclamat cu privire la 

încălcarea drepturilor reclamantului în baza Articolului 11 din Convenție 

și de modalitățile de asigurare a conformării cu angajamentele menționate 

în conținutul acestora; 

Decide să radieze de pe rol acest capăt de cerere, în conformitate cu 

Articolul 37 § 1 (c) din Convenție; 

Decide că nu este necesară examinarea plângerii în baza Articolului 10 din 

Convenție; 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 24 septembrie 2020.  

 Liv Tigerstedt Arnfinn Bårdsen 

 Grefier adjunct a.i. Președinte 

 

 



DECIZIA POSTOLIUC v. REPUBLICA MOLDOVA 

4 

ANEXĂ 

Cerere cu referire la plângeri în baza Articolelor 10 și 11 din Convenție  

(refuzul de a acorda autorizația de a organiza o întrunire) 

 

Nr. cererii 

Data introducerii 

Identitatea reclamantului 

Data nașterii 
 

Identitatea și 

locația 

reprezentantului 

Data recepționării 

declarației 

Guvernului  

Data 

recepționării 

comentariilor 

reclamantului 

Suma acordată pentru prejudiciul 

material și moral și pentru costuri și 

cheltuieli 

 (în euro)1  

32242/07 

08/06/2007 
Anatolie POSTOLIUC 

20/02/1949 

Balan Veaceslav 

Chișinău 

22/04/2010 

și 

02/10/2013 

 

- 

2,500 

 

1 Plus orice taxe care ar putea fi percepute de la reclamant.  

                                                 


