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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 5154/08 

Oleg COJOCARU 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 26 

ianuarie 2021 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Pauliine Koskelo, judecători 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 27 decembrie 

2007, 

Având în vedere observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și 

replica prezentată de către reclamant, 

După deliberare, pronunță următoarea decizie:  

ÎN FAPT 

1.  Reclamantul, dl Oleg Cojocaru, este un cetățean moldovean născut în 

anul 1969 și locuiește în Chetroșica-Nouă. El a fost reprezentat în fața Curții 

de către dl I. Țurcanu, avocat în Edineț.  

2.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său.  

A. Circumstanțele cauzei 

3.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate după cum urmează.  
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4.  În anul 1995 reclamantul a fost implicat într-un accident rutier. La 30 

ianuarie și 27 mai 2002, lui i s-a acordat gradul II și, respectiv, gradul I de 

invaliditate.  

5.  La 7 februarie 2002 el a solicitat de la Casa Națională de Asigurări 

Sociale acordarea unei pensii de invaliditate. El a prezentat dovezi că 

îndeplinise serviciul militar obligatoriu (1988-1990) și că activase timp de 

trei ani în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (1992-1995). 

6.  La 11 februarie 2002 casa teritorială de asigurări sociale competentă a 

respins cererea sa, acordându-i o pensie socială de 55,25 de lei (4,8 euro, 

potrivit ratei de schimb aplicabile la acel moment).  

7.  Printr-o scrisoare din 15 august 2002, Casa Națională de Asigurări 

Sociale a indicat, la cererea reclamantului, că el nu justificase stagiul minim 

de cotizare de cinci ani, prevăzut la articolul 20 din Legea nr. 156. Ea a 

indicat, inter alia, că acordarea unei eventuale pensii achitate de către 

Ministerul Afacerilor Interne nu intra în domeniul său de competență și că 

reclamantul trebuia să se adreseze în mod direct ministerului respectiv. 

8.  La 18 octombrie 2006 reclamantul a depus o acțiune împotriva Casei 

Naționale de Asigurări Sociale, solicitând acordarea pensiei de invaliditate. 

El a invocat articolele 5 § 2 și 50 § 1 f) din Legea nr. 156, în baza cărora 

serviciul militar obligatoriu, serviciul militar activ și/sau serviciile asimilate 

acestuia, îndeplinite înainte de 1 ianuarie 1999, trebuiau incluse în stagiul 

general de cotizare.  

9.  Printr-o hotărâre din 20 februarie 2007, Curtea de Apel Chișinău a 

respins acțiunea, ca fiind nefondată. Ea a menționat, în principal, că 

reclamantul nu demonstrase existența unui stagiu de cotizare la care putea fi 

asimilată perioada serviciului său militar. De asemenea, ea a menționat că 

probele din dosar nu demonstrau că, în perioada în care reclamantul fusese 

angajat în poliție, ar fi fost plătite contribuții la Casa Națională de Asigurări 

Sociale.  

10.  La 26 aprilie 2007 reclamantul a depus un recurs. În special, el a 

invocat că instanța de apel nu motivase respingerea argumentelor sale 

bazate pe articolele 5 și 50 din Legea nr. 156. 

11.  Printr-o decizie irevocabilă din 27 iunie 2007, Curtea Supremă de 

Justiție a respins recursul ca fiind nefondat, confirmând hotărârea instanței 

inferioare. Pasajele pertinente din această decizie stabilesc următoarele:  

„Potrivit materialelor cauzei, [reclamantul] a avut un stagiu de cotizare de cinci ani, 

necontributiv (...). 

(...) 

În conformitate cu punctul 3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 417 din 3 mai 2000 (...), stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei include 

perioade contributive și perioade necontributive.   

(...) 
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Potrivit punctului 6 din același Regulament, perioada necontributivă de satisfacere a 

serviciului militar trebuie inclusă în perioada contributivă.  

[Reclamantul] nu a prezentat nicio probă pentru a confirma cel puțin o zi de stagiu 

de cotizare la care ar putea fi asimilate perioada serviciului militar și activitatea sa în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care ar putea sta la baza acordării pensiei de 

invaliditate.” 

B. Legislația națională relevantă 

12.  Prevederile relevante cauzei din Legea nr. 156 din 14 octombrie 

1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, în vigoare la momentul 

respectiv, stabilesc următoarele:  

Articolul 5. Stagiul de cotizare 

„1.  (...) stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive. 

2.  Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare sunt: 

a)  perioada de îndeplinire a serviciului militar (...).” 

Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de invaliditate 

„1. Asiguratul încadrat într-un grad de invaliditate (...) beneficiază de o pensie de 

invaliditate, dacă îndeplinește condițiile de stagiu de cotizare, în raport cu vârsta la 

data constatării invalidității, conform tabelului [următor]: (...) [pentru persoanele în 

vârstă de] peste 31 de ani – 5 ani [de stagiu de cotizare].” 

Articolul 50. Activitățile care se includ în stagiul de cotizare 

„1. În afară de perioadele specificate la art. 5, în stagiul de cotizare se includ 

perioadele în care s-au desfășurat următoarele activități, până la intrarea în vigoare a 

prezentei legi [1 ianuarie 1999]: 

(...) 

f) serviciul militar sau alt serviciu asimilat acestuia.” 

13.  Prevederile relevante cauzei din Regulamentul aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 417 din 3 mai 2000, în vigoare la acel moment, 

stabilesc următoarele: 

„3. Stagiul de cotizare [luat în considerare] pentru stabilirea pensiei include perioade 

contributive și perioade necontributive. 

Perioadele contributive includ activitățile la desfășurarea cărora persoana este 

supusă asigurărilor sociale. 

Se consideră necontributive perioadele în care persoana nu este supusă asigurărilor 

sociale, dar în baza legii ele se includ în stagiul de cotizare (serviciul militar (...). 

(...) 

6.  La perioadele contributive se asimilează perioadele necontributive:  

perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen (...).” 
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14.  Dispozițiile relevante cauzei din Legea asigurării cu pensii a 

militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor 

afacerilor interne nr. 1544 din 23 iunie 1993, în vigoare la momentul 

respectiv, stabilesc următoarele:  

Articolul 10. Organele care efectuează asigurarea cu pensii 

„(...) 

2.  Asigurarea cu pensii a militarilor (...), a persoanelor din corpul de comandă și din 

trupele organelor afacerilor interne (...) este efectuată de Ministerul Apărării (...) și de 

Ministerul Afacerilor Interne, în modul stabilit de Guvern.” 

PLÂNGERI 

15.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul a susținut că 

instanțele naționale nu examinaseră principalul său argument bazat pe 

aplicarea în privința lui a articolelor 5 și 50 din Legea nr. 156. 

16.  Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, el s-a plâns, 

de asemenea, că autoritățile publice refuzaseră să îi acorde pensia de 

invaliditate la care susține că avea dreptul în baza legii.  

ÎN DREPT 

A. Cu privire la plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție 

17.  Reclamantul a afirmat că susținuse în fața instanțelor naționale că, în 

baza articolelor 5 și 50 din Legea nr. 156, perioada necontributivă a 

serviciului său militar și a serviciului său în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne trebuia inclusă în stagiul de cotizare, pentru a-i stabili dreptul său la 

o pensie de invaliditate. Reclamantul a invocat că, în deciziile adoptate în 

prezenta cauză, instanțele naționale nu se pronunțaseră cu privire la acest 

motiv care, potrivit lui, necesita un răspuns specific și explicit. În final, el a 

susținut că prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 417 din 3 mai 2000, aplicate în prezenta cauză de către judecătorii 

naționali, erau contrare articolelor sus-menționate din Legea nr. 156. 

18.  Guvernul a replicat că hotărârile instanțelor erau motivate suficient.  

19.  Curtea reamintește că Articolul 6 § 1 din Convenție stabilește 

obligația „instanței” de a efectua o examinare efectivă a motivelor, a 

argumentelor și a probelor prezentate de către părți (a se vedea, printre 

multe altele, Perez v. Franța [MC], nr. 47287/99, § 80, CEDO 2004-I, și 

Loupas v. Grecia, nr. 21268/16, § 37, 20 iunie 2019). De asemenea, ea 

reiterează jurisprudența sa constantă, potrivit căreia acest Articol obligă 

instanțele să-și motiveze deciziile. Întinderea obligației de motivare poate 

varia în funcție de natura deciziei și trebuie analizată în lumina 

circumstanțelor fiecărui caz. Fără a impune un răspuns detaliat pentru 
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fiecare argument al reclamantului, această obligație presupune ca o parte la 

o procedură judiciară să poată aștepta un răspuns specific și explicit la 

motivele decisive pentru soluționarea procedurii respective (a se vedea, 

printre multe altele, Paixão Moreira Sá Fernandes v. Portugalia, 

nr. 78108/14, § 71, 25 februarie 2020, și cauzele citate în aceasta). 

20.  În cele din urmă, Curtea reamintește că are competența limitată de a 

verifica dacă legislația națională a fost interpretată și aplicată corect; nu este 

sarcina ei să înlocuiască instanțele naționale, rolul său constând, în 

principal, în asigurarea faptului că deciziile acestora din urmă nu sunt 

arbitrare sau în mod vădit iraționale (a se vedea, printre multe altele, 

Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia [MC], nr. 73049/01, § 83, CEDO 2007-I, 

și Paci v. Belgia, nr. 45597/09, § 73, 17 aprilie 2018). 

21.  Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea observă că, de 

fapt, Curtea Supremă de Justiție a luat în considerare probele prezentate de 

către reclamant și că instanța a considerat că reclamantul justificase o 

perioadă necontributivă de cinci ani (paragraful 11 supra). De asemenea, ea 

subliniază că instanța supremă, interpretând în special prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 417 din 3 mai 2000, a decis că reclamantul trebuia să 

dovedească cel puțin o zi de stagiu contributiv, pentru ca perioada 

necontributivă respectivă să poată fi luată în considerare în scopul stabilirii 

dreptului la pensie; totuși, aceasta nu a avut loc în prezenta cauză (ibidem). 

În plus, Curtea consideră că elementele cauzei nu îi permit să concluzioneze 

că această interpretare a Curții Supreme de Justiție ar putea fi considerată 

arbitrară sau în mod vădit nerezonabilă.  

22.  De asemenea, ea consideră că instanțele naționale au răspuns 

infirmativ la întrebarea-cheie abordată în această cauză, id est dacă perioada 

necontributivă, dovedită de către reclamant, putea fi, de una singură, 

suficientă pentru a da naștere dreptului la pensie. În acest sens, ea consideră 

că tăcerea judecătorilor naționali în legătură cu motivul reclamantului bazat 

pe articolele 5 și 50 din Legea nr. 156, potrivit cărora perioadele 

necontributive trebuiau incluse în stagiul general de cotizare, putea fi în 

mod rezonabil interpretată ca un refuz implicit. Prin urmare, în lumina celor 

de mai sus, Curtea consideră că reclamantul nu are motive să susțină că 

deciziile pronunțate de către instanțele naționale în prezenta cauză au fost 

nemotivate.   

23.  Rezultă că această plângere este în mod vădit nefondată și trebuie 

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

B. Cu privire la plângerea în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție 

24.  Reclamantul a susținut că dreptul său la o pensie de invaliditate era 

în mod suficient stabilit în conformitate cu legislația națională și că el 

dispunea de un bun, în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["73049/01"]}
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Convenție. El a pretins că refuzul autorităților de a recunoaște dreptul 

respectiv a încălcat această prevedere.   

25.  Guvernul a replicat că existau controverse cu privire la modul în care 

prevederile naționale relevante trebuiau interpretate și aplicate în prezenta 

cauză. Prin urmare, potrivit lui, această plângere este incompatibilă ratione 

materiae  cu Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.  

26.  Curtea face referire la jurisprudența sa privind domeniul de aplicare 

a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, în modul rezumat în 

hotărârea Béláné Nagy v. Ungaria [MC] (nr. 53080/13, §§ 79-82, 

13 decembrie 2016). 

27.  De asemenea, ea reamintește că, pentru a genera o „speranță 

legitimă”, o prevedere legală trebuie să determine regulile aplicabile unei 

creanțe. În cazul în care nu sunt definite în mod clar condițiile legale care 

trebuie îndeplinite și ceilalți parametri ai creanței, prevederea legală 

respectivă nu poate servi, de una singură, drept bază pentru a determina o 

„speranță legitimă” (Klaus și Iouri Kiladzé v. Georgia, nr. 7975/06, § 58-60, 

2 februarie 2010, și Lebedinschi v. Republica Moldova, nr. 41971/11, § 46, 

16 iunie 2015). 

28.  În prezenta cauză, Curtea notează că reclamantului i s-a refuzat 

acordarea unei pensii de invaliditate, plătită de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale. Totodată, ea remarcă faptul că aceasta din urmă i-a 

sugerat reclamantului să solicite de la Ministerul Afacerilor Interne 

acordarea unor eventuale indemnizații sociale achitate în mod direct de către 

acel minister (paragraful 7 supra). Curtea nu cunoaște dacă astfel de 

demersuri au fost în mod efectiv efectuate de către reclamant.  

29.  În continuare, ea observă că, spre deosebire de afirmațiile 

reclamantului, prevederile naționale relevante cauzei nu precizează în 

termeni suficient de clari dacă perioadele necontributive ar putea fi de unele 

singure suficiente pentru a da naștere dreptului la pensia de invaliditate 

achitată de către Casa Națională de Asigurări Sociale. În acest sens, ea 

reamintește constatarea sa, făcută în baza Articolului 6 din Convenție 

(paragrafele 21 și 22 supra), potrivit căreia instanțele naționale, interpretând 

legislația internă aplicabilă, au răspuns în mod negativ la această întrebare.  

30.  În plus, Curtea remarcă faptul că reclamantul nu a prezentat exemple 

de practică judiciară națională, care ar confirma afirmațiile sale.  

31.  Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, nu se poate 

concluziona că în prezenta cauză, reclamantul ar fi avut un interes 

patrimonial substanțial stabilit în mod suficient în baza legislației naționale 

(a se compara cu Lebedinschi, pre-citată, § 49). Astfel, Curtea deduce că 

reclamantul nu se putea prevala de un „bun”, în modul prevăzut la Articolul 

1 din Protocolul nr. 1.  

32.  Rezultă că plângerea bazată pe acest Articol este incompatibilă 

ratione materiae cu prevederile Convenției și trebuie respinsă, în 

conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție.  



DECIZIA OLEG COJOCARU v. REPUBLICA MOLDOVA 

7 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă.  

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 18 februarie 2021.  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 

 


