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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 35397/11 

Titus SĂRĂTEANU 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită în 

ședința din 15 octombrie 2020, într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Liv Tigerstedt, Grefier adjunct ad interim al Secției, 

Având în vedere cererea de mai sus depusă la 17 mai 2011, 

După deliberare, decide după cum urmează: 

ÎN FAPT 

Reclamantul, dl Titus Sărăteanu, s-a născut în 1968. 

Plângerile reclamantului în baza Articolului 8 din Convenție cu privire la 

interceptarea apelurilor sale telefonice și în baza Articolului 6 § 1 au fost 

comunicate Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”). 

La 6 decembrie 2019 Grefa a expediat o scrisoare în adresa reclamantului, 

solicitându-i comentariile cu privire la cererea Guvernului de a suspenda 

examinarea cauzei. Nu a urmat nici un răspuns la acea scrisoare.  

Prin scrisoarea recomandată din 15 iunie 2020, reclamantul a fost informat 

despre faptul că termenul acordat pentru depunerea comentariilor solicitate 

expirase la 13 ianuarie 2020 și că nu fusese solicitată vreo prelungire a 

acestuia. Reclamantul a fost atenționat cu referire la prevederile Articolului 

37 § 1 (a) din Convenție, care prevăd faptul că, de fapt, Curtea poate radia o 

cerere de pe rol în circumstanțele în care ea concluzionează că reclamantul 
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nu intenționează să-și mențină cererea. Reclamantul a recepționat scrisoarea 

respectivă la 28 iulie 2020. Cu toate acestea, nu a urmat niciun răspuns. 

ÎN DREPT 

Având în vedere cele de mai sus, Curtea a concluzionat că reclamantul nu 

intenționează să-și mențină cererea, în sensul Articolului 37 § 1 (a) din 

Convenție. În absența unor circumstanțe speciale referitoare la respectarea 

drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, Curtea a 

considerat nejustificată continuarea examinării prezentei cauze. 

În consecință, cererea trebuie să fie radiată de pe rol. 

 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Decide de a radia cerere de pe rol. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 5 noiembrie 2020. 

 Liv Tigerstedt Branko Lubarda 

Grefier adjunct ad interim Președinte 


