
 
 

 
 

Această traducere îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. 
Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: 
„Traducerea acestei decizii a fost efectuată de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al 
Republicii Moldova”. 

 

Decizie tradusă și redactată de către Direcția agent guvernamental. 

Ea poate suferi modificări de formă. 

 

SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 33276/12 

Anatolie FLOREA 

versus Republica Moldova 

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

9 septembrie 2021 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 22 mai 2012, 

Deliberând, decide după cum urmează: 

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Reclamantul, dl Anatolie Florea, s-a născut în anul 1963. 

Plângerile reclamantului în baza Articolelor 3 și 13 din Convenție cu 

privire la presupusele rele tratamente aplicate de către forțele speciale și lipsa 

unui remediu eficient în acest sens au fost comunicate Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”), care a prezentat observații referitoare la 

admisibilitate și fond. Observațiile au fost expediate reclamantului, el fiind 

invitat să își prezinte propriile sale comentarii. La scrisoarea Grefei nu a fost 

recepționat niciun răspuns. 

În anul 2019 Grefa a reamintit reclamantului despre necesitatea de a 

desemna un reprezentant pentru a prezenta observațiile sale în prezenta cauză. 

Reclamantul nu a răspuns. Prin scrisoarea din 1 decembrie 2020, expediată 

prin poștă recomandată, reclamantul a fost informat despre faptul că termenul 

acordat pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 30 iulie 2014, că nu 
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fusese solicitată nicio prelungire în acest sens și că reclamantul eșuase să 

desemneze un reprezentant și să prezinte o procură corespunzătoare. Curtea 

a atras atenția reclamantului la Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, care 

prevede că ea poate radia o cerere de pe rol în cazul în care circumstanțele îi 

permit să conchidă că reclamantul nu dorește să își mai mențină cererea. Cu 

toate acestea, niciun răspuns nu a fost recepționat.  

ÎN DREPT 

Având în vedere cele de mai sus și în absența oricăror circumstanțe 

speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de 

Protocoalele sale, Curtea, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din 

Convenție, consideră că nu mai este justificată continuarea examinării cererii. 

Prin urmare, cererea trebuie radiată de pe rol. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Decide să radieze cererea de pe rol. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 30 septembrie 2021. 

  {signature_p_2} 

 Viktoriya Maradudina Branko Lubarda 

 Grefier adjunct interimar Președinte 


