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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 56386/10 

Ilie ROTARU 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 17 

noiembrie 2020 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 10 septembrie 

2010, 

Având în vedere observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și 

replica prezentată de către reclamant,  

După deliberare, decide următoarele: 

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Reclamantul, dl Ilie Rotaru, este un cetățean moldovean care s-a născut 

în anul 1954 și locuiește în Chișinău.  

Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate 

după cum urmează.  

A. Procedurile inițiale împotriva reclamantului  

La 23 octombrie 2003 biroul individual de avocați al reclamantului a fost 

desemnat de către o instanță să administreze 58.15% din acțiunile S.A. 
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„Gemenii”, o societate din Chișinău, aflată la acel moment în proces de 

lichidare. 

Ulterior, organele de urmărire penală au suspectat reclamantul de 

depășirea atribuțiilor de serviciu și de escrocherie la administrarea 

proprietății respective. La 24 octombrie 2005 un procuror ierarhic-superior a 

decis să nu inițieze ancheta cu privire la acuzația de escrocherie, constatând 

lipsa probelor care ar fi demonstrat că reclamantul comisese o infracțiune. 

La 13 decembrie 2005 urmărirea penală cu privire la depășirea atribuțiilor 

de serviciu a fost încetată de către un anchetator. Niciuna dintre aceste 

decizii nu a fost contestată. 

B. Redeschiderea procedurilor împotriva reclamantului 

La 26 decembrie 2006 adjunctul Procurorului General a redeschis cele 

două investigații, care au fost ulterior conexate. 

La 23 februarie 2011 Judecătoria Buiucani a constatat o serie de încălcări 

ale drepturilor reclamantului, inclusiv ale principiului non bis in idem. 

Potrivit documentelor prezentate de către Guvern, la 31 ianuarie 2014 un 

procuror a încetat urmărirea penală împotriva reclamantului, decizie care i-a 

fost comunicată în aceeași zi. Potrivit reclamantului, el nu a fost informat 

despre decizia respectivă. 

Plângerile reclamantului referitoare la certitudinea juridică, durata 

procedurilor și non bis in idem au fost comunicate Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”). 

ÎN DREPT 

A. Obiecția preliminară a Guvernului referitoare la abuzul dreptului 

de a depune o cerere individuală 

Guvernul a făcut referire la încetarea urmăririi penale împotriva 

reclamantului la 31 ianuarie 2014. El a susținut că eșecul reclamantului de a 

informa Curtea despre această evoluție faptică importantă a constituit un 

abuz al dreptului de a depune o cerere individuală și a considerat că cererea 

ar trebui să fie radiată de pe rol. 

Curtea nu consideră necesar să examineze această obiecție, deoarece ea 

consideră cererea inadmisibilă din motivele menționate mai jos. 

B. Plângerile în baza Articolului 6 § 1 din Convenție 

1. Durata procedurilor 

Reclamantul s-a plâns de durata excesivă a procedurilor penale împotriva 

sa. El s-a bazat pe Articolul 6 § 1 din Convenție, partea relevantă a căruia 

prevede următoarele: 
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„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil ... de către o 

instanță ... care va hotărî ... asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală 

îndreptate împotriva sa. ...” 

Guvernul a susținut că reclamantul eșuase să epuizeze remediile interne 

disponibile. În special, reclamantul ar fi trebuit să ceară despăgubiri în baza 

Legii nr. 87 (adoptată la 21 aprilie 2011, în vigoare din 1 iulie 2011). 

Reclamantul a considerat că referința Guvernului la remediul în baza 

Legii nr. 87 era o propunere de soluționare amiabilă, pe care a respins-o. 

Curtea subliniază constatarea sa în cauza Balan v. Moldova (dec.) (nr. 

44746/08), potrivit căreia remediul menționat mai sus era disponibil și că nu  

exista niciun motiv de a pune la îndoială eficiența lui. De asemenea, ea a 

decis că, deși cererea fusese depusă anterior instituirii remediului respectiv, 

reclamantului i s-a solicitat să-l epuizeze. În acest sens, Curtea s-a bazat pe 

natura căii de atac, adoptată drept răspuns la hotărârea-pilot a Curții în 

cauza Olaru și alții v. Moldova (nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 și 

13136/07, 28 iulie 2009) pentru a soluționa un număr mare de cauze 

similare pendinte în fața Curții, precum și pe faptul că el nu stabilea vreo 

taxă de stat, prevedea termene scurte și doar două niveluri de jurisdicție, 

permițând astfel o soluționare rapidă a proceselor. 

Curtea constată că prezenta cerere a fost depusă după mai mult de un an 

de la adoptarea hotărârii-pilot Olaru, menționată mai sus, și cu aproximativ 

șase luni înainte de adoptarea Legii nr. 87 (cu nouă luni înainte de intrarea 

în vigoare a acesteia). În calitate de avocat, reclamantul trebuia să fie 

conștient de noul remediu introdus, care, în plus, fusese discutat pe larg în 

mass-media. 

Având în vedere toate considerentele de mai sus, Curtea concluzionează 

că reclamantului i s-a solicitat, în conformitate cu Articolul 35 § 1, să se 

prevaleze de noul remediu intern, prin inițierea procedurilor naționale în 

baza Legii nr. 87. Cu toate acestea, ea constată că reclamantul nu a inițiat o 

astfel de procedură la nivel național. 

Rezultă că această plângere trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 

35 §§ 1 și 4 din Convenție, din cauza neepuizării remediilor interne. 

2. Certitudinea juridică 

Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 de încălcarea principiului 

certitudinii juridice ca urmare a anulării deciziilor cu privire la încetarea 

cauzelor penale împotriva sa după ce ele deveniseră definitive. 

Curtea reiterează că o persoană nu poate pretinde a fi victimă a unei 

încălcări a dreptului său la un proces echitabil în baza Articolului 6 din 

Convenție care, potrivit ei, a avut loc în cadrul procedurilor prin care ea a 

fost achitată sau care au fost încetate (a se vedea, e.g., Khliustov v. Rusia, 

nr. 28975/05, § 103, 11 iulie 2013, Batmaz v. Turcia, nr. 714/08, § 36, 18 

februarie 2014 și Castraveț și Musienco v. Republica Moldova (dec.), nr. 

29352/09, 24 martie 2020). 

În prezenta cauză, urmărirea penală împotriva reclamantului a fost 

încetată la 31 ianuarie 2014. Reclamantul a susținut că aflase despre această 
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decizie doar din scrisoarea Curții din 17 august 2020, care transmitea 

scrisoarea Guvernului și anexele. El a argumentat că decizia trebuia să fie 

un fals, deoarece, în caz contrar, Guvernul ar fi menționat-o în observațiile 

sale anterioare. 

Curtea nu are niciun motiv să pună la îndoială caracterul autentic al 

ordonanței din 31 ianuarie 2014, anexată la scrisoarea Guvernului. Chiar 

dacă aceasta nu i-a fost expediată de fapt reclamantului, astfel cum susține 

el, ceea ce este important în prezenta cauză este că o astfel de decizie a fost 

adoptată și că urmărirea penală împotriva reclamantului a fost încetată. 

Curtea consideră că, în aceste circumstanțe, reclamantul nu mai poate 

pretinde a fi victimă a unei încălcări a dreptului său la un proces echitabil. 

Prin urmare, această plângere trebuie respinsă, ca fiind în mod vădit 

nefondată, în conformitate cu Articolul 35 §§ (3) (a) și 4 din Convenție. 

C. Non bis in idem 

Reclamantul a invocat că fusese supus urmăririi penale de două ori 

pentru aceeași infracțiune, contrar exigențelor Articolului 4 din Protocolul 

nr. 7 la Convenție, partea relevantă a căruia stabilește următoarele:  

„1.  Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat 

pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o 

hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat.  

...” 

Curtea reiterează că scopul Articolului 4 din Protocolul nr. 7 este de a 

interzice repetarea procedurilor penale care au fost încheiate printr-o decizie 

definitivă. Ea reiterează că o decizie a procurorului de aplicare a unei 

sancțiuni descurajante și punitive, după aprecierea probelor și determinarea 

vinovăției persoanei acuzate, poate constitui o „condamnare” în sensul 

Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție (Mihalache v. România 

[MC], nr. 54012/10, § 96-101, 8 iulie 2019). Cu toate acestea, Curtea a 

susținut, de mult timp, că încetarea urmăririi penale de către un acuzator de 

stat nu reprezintă nici condamnare, nici achitare, și, în consecință, Articolul 

4 din Protocolul nr. 7 nu este aplicabil într-o astfel de situație (idem, § 96 și 

referințele ulterioare din acesta). 

Ținând cont de faptul că în prezenta cauză un procuror a încetat 

urmărirea penală împotriva reclamantului, fără a stabili vinovăția sau 

nevinovăția lui, Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție nu se aplică. 

Prin urmare, această plângere este incompatibilă ratione materiae cu 

Convenția și trebuie respinsă, în baza Articolului 35 §§ 3 (a) și 4 din 

Convenție. 
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Din aceste considerente, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 10 decembrie 2020. 

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 
 

 

 


