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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 17156/16 

AGREGAT S.A. 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 21 

ianuarie 2021 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Liv Tigerstedt, grefier adjunct interimar al secției, 

Având în vedere cererea sus-menționată, depusă la 22 martie 2016, 

Deliberând, adoptă următoarea decizie: 

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Reclamanta, societatea Agregat S.A., a fost înregistrată în anul 2016. 

Ea a fost reprezentată în fața Curții de către dl V. Constantinov, avocat în 

Chișinău. 

Plângerile societății reclamante, depuse în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție, precum și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție din 

motivul anulării unei decizii definitive pronunțate în favoarea sa, au fost 

comunicate Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”). 

La 18 august 2020 reclamanta a informat grefa că nu mai dorea să își 

mențină cererea pe rolul Curții, deoarece în urma depunerii unei cereri de 

revizuire de către agentul guvernamental și examinării acesteia de către 

Curtea Supremă de Justiție la 20 mai 2020, a fost pronunțată o nouă decizie 

în favoarea societății reclamante, fiindu-i astfel restabilite drepturile sale 

anterior încălcate în baza Convenției. 
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Printr-o scrisoare din 14 septembrie 2020, Guvernul, de asemenea, a 

informat Curtea că societatea reclamantă fusese restabilită în drepturile sale 

de către instanțele naționale.  

ÎN DREPT 

Având în vedere cele sus-menționate și în absența unor circumstanțe 

particulare care ar aduce atingere drepturilor garantate prin Convenție și prin 

Protocoalele sale, Curtea consideră că nu mai este justificată continuarea 

examinării cererii în sensul Articolului 37 § 1 (a) din Convenție. 

Prin urmare, cauza 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 11 februarie 2021. 

 Liv Tigerstedt Branko Lubarda 

Grefier adjunct interimar Președinte 

 


