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În cauza Tegulum S.A. v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet format din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 53982/11) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”) de către Tegulum S.A., o companie 

înregistrată în Republica Moldova; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

observațiile părților; 

Deliberând în ședință închisă la 11 ianuarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la retragerea dreptului companiei reclamante de a 

exploata o carieră de calcar și prundiș. Compania reclamantă se plânge de 

încălcarea drepturilor sale în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție și a Articolului 6 din Convenție. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamanta este o companie înregistrată în Republica Moldova în 

anul 1992, fiind reprezentată de către dl A. Rogac, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

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

rezumate după cum urmează. 

5.  În baza unui act de primire-predare a perimetrului minier în bilanțul 

companiei reclamante din 17 mai 1990 și a unui act de confirmare a 

perimetrului minier de 24,2 ha din 26 iunie 1991, compania reclamantă a 

fost autorizată să extragă minerale din zăcămintele de calcar și prundiș din 

comuna Vărăncău până în anul 2035. Potrivit companiei reclamante, cariera 

a fost exploatată până în 1997. 

6.  La 26 septembrie 2008 compania reclamantă a obținut de la Camera 

de Licențiere din Republica Moldova o licență pentru exploatarea resurselor 

minerale pe o perioadă de cinci ani. Pentru exploatarea unui anumit 

zăcământ, acesta trebuia inclus în anexa la licență. În acest scop, compania a 

fost obligată să semneze cu administrația publică locală un contract de 

arendă a terenului pe care se afla depozitul respectiv. 
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7.  La 1 octombrie 2008 compania reclamantă a solicitat primarului 

comunei Vărăncău să semneze un contract de arendă, ținând cont de faptul 

că depozitul Vărăncău se afla la bilanțul propriu și fusese exploatat până în 

anul 1997. La 21 octombrie 2008 primarul comunei Vărăncău a respins 

cererea, constatând că decizia nu ținea de competența exclusivă a primarului 

și că reclamanta nu și-a confirmat dreptul său de exploatare a depozitului 

mineral din Vărăncău. 

8.  Compania reclamantă a inițiat proceduri judiciare împotriva 

primarului comunei Vărăncău. În cadrul celei de-a doua runde de proceduri 

judiciare, la 2 noiembrie 2011 Judecătoria Soroca a respins pretențiile 

companiei reclamante, constatând că autoritatea competentă să semneze 

contractul de arendă era consiliul local, și nu primarul, și că reclamanta nu a 

furnizat informații despre perimetrul minier. Compania reclamantă nu a 

contestat această hotărâre deoarece, după retragerea dreptului său de 

exploatare a carierei (a se vedea paragrafele 12-17 de mai jos), ea și-a 

pierdut interesul de a-și continua pretențiile împotriva autorității locale. 

9.  Între timp, la 26 februarie 2009 compania reclamantă a informat 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale („Agenția”) despre conflictul 

cu autoritatea locală, care a rezultat în tergiversarea exploatării carierei, 

anunțându-și disponibilitatea de a acționa în termen de zece zile de la 

includerea depozitului mineral în anexa la licența sa, în modul prevăzut de 

lege. 

10.  La 11 martie 2009 Ministerul Economiei și Comerțului a emis pe 

numele companiei reclamante Actul nr. 485 de confirmare a perimetrului 

minier din cariera Vărăncău. Actul extindea suprafața acestui perimetru la 

27,4 ha și timpul de exploatare a acestuia până la epuizarea tuturor 

resurselor minerale existente. 

11.  La 28 mai 2010 Agenția a dispus controlul activității miniere a 

companiei reclamante la cariera Vărăncău. 

12.  La 29 septembrie 2010 Ministerul Mediului („Ministerul”) a adoptat 

Ordinul nr. 83 prin care se revoca dreptul companiei reclamante de a folosi 

perimetrul minier din Vărăncău. Ministerul a invocat art. 32 alin. (1) lit. i) 

din Codul subsolului și faptul că reclamanta eșuase, fără motive întemeiate, 

să exploateze cariera Vărăncău pentru o perioadă mai mare de doi ani. 

Ministerul a dispus Agenției să anuleze perimetrul minier acordat companiei 

reclamante. La 1 octombrie 2010 Agenția a anulat Actul de confirmare a 

perimetrului minier nr. 485 din 11 martie 2009. 

13.  La 29 octombrie 2010 Ministerul a anunțat o licitație pentru 

exploatarea carierei Vărăncău. 

14.  La 5 noiembrie 2010, după epuizarea procedurii prealabile, 

compania reclamantă a contestat în instanță ordinele Ministerului și 

Agenției, și a solicitat suspendarea acestora până la pronunțarea unei 

hotărâri în fond. Compania reclamantă a susținut, inter alia, că cei doi ani 

de nefolosire ar trebui calculați începând cu 11 martie 2009 și că, în orice 
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caz, eșecul de exploatare a carierei în cei doi ani precedenți era imputabil 

autorității locale din Vărăncău. Totodată, ea a susținut că procedura legală 

fusese încălcată, deoarece Ministerul eșuase să îi prezinte o notificare și să îi 

acorde un termen de trei de luni pentru a remedia încălcările. Compania 

reclamantă a mai susținut că prevederile Codului subsolului la care se 

făceau referire în Ordinul nr. 83 fuseseră aplicate retroactiv, deoarece codul 

intrase în vigoare abia la 17 iulie 2009, iar versiunea anterioară a Codului 

subsolului nu conținea o prevedere similară referitoare la nefolosire. 

15.  La 1 decembrie 2010 Curtea de Apel Chișinău a respins pretențiile 

companiei reclamante, ca fiind nefondate. Instanța a subliniat că reclamanta 

nu exploatase cariera din anul 1990, până în anul 2008 nu obținuse o licență 

în acest scop și nici nu prezentase rapoarte anuale referitoare la volumul de 

minerale extrase și la taxele care trebuiau percepute în legătură cu 

extragerea mineralelor. Instanța a reținut că reglementările subsolului în 

vigoare până în anul 2009, precum Regulamentul general din 2006, 

conțineau prevederi similare referitoare la retragerea perimetrului minier în 

caz de nefolosire pentru o perioadă mai mare de doi ani de la atribuirea 

perimetrului minier. Instanța a respins argumentul companiei reclamante, 

potrivit căruia calcularea termenului de doi ani trebuia să înceapă la 11 

martie 2009, constatând că Actul nr. 485 era secundar și rezulta din actul de 

primire-predare a perimetrului minier în bilanțul companiei reclamante din 

17 mai 1990. Instanța nu a răspuns la argumentul companiei reclamante 

privind nerespectarea de către Minister a procedurii legale și nu s-a 

pronunțat asupra cererii companiei reclamante de suspendare a actelor 

administrative. 

16.  Compania reclamantă a depus recurs împotriva hotărârii Curții de 

Apel Chișinău, reiterând argumentele sale și reținând că instanța acționase 

ultra vires atunci când a concluzionat că reclamanta eșuase să respecte alte 

prevederi legale decât cele pe care s-a bazat Ministerul în decizia contestată. 

17.  La 13 aprilie 2011 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

companiei reclamante, reiterând argumentele Curții de Apel. Curtea 

Supremă nu a răspuns la argumentul companiei reclamante referitor la 

eșecul Ministerului de a expedia o notificare și de a-i acorda un termen de 

trei luni pentru remedierea situației. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT 

18.  Prevederile relevante ale Codului subsolului, în vigoare din 17 iulie 

2009, au următorul conținut: 

,,Articolul 32. Temeiurile limitării, suspendării sau încetării dreptului de folosință 

asupra sectoarelor de subsol 

(1) Dreptul de folosință asupra sectoarelor de subsol poate fi limitat, suspendat sau 

încetat în cazurile: 

[...] 
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i) nefolosirii sectorului de subsol conform destinației de către beneficiarul lui fără 

motive întemeiate pe parcursul a doi ani; [...] 

Articolul 33. Modul de încetare a dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol 

[...] (3) În cazurile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. g) - k), decizia privind încetarea 

dreptului de folosință asupra sectorului de subsol poate fi luată de către organul 

competent, după trei luni de la data primirii de către beneficiarul subsolului a 

notificării scrise privind încălcările comise de el, dacă în termenul indicat beneficiarul 

subsolului nu a înlăturat aceste încălcări.” 

19.  Prevederile relevante din Regulamentul general cu privire la modul 

de atribuire și înregistrare a perimetrelor miniere pentru exploatarea 

zăcămintelor de substanțe minerale, aprobat prin Hotărârea Serviciului 

Standardizare și Metrologie nr. 1905-RT din 22 martie 2006, au următorul 

conținut: 

,,6.5. Atribuirea perimetrului minier se legalizează prin eliberarea actului de 

confirmare a perimetrului minier, precum și prin aplicarea unei inscripții în colțul de 

sus în dreapta a planului topografic. 

[...] 

7.2. Dreptul de folosire a subsolului de asemenea poate fi întrerupt dacă beneficiarul 

de subsol [...] timp de doi ani de la atribuirea perimetrului minier nu a început 

exploatarea zăcământului.” 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

20.  Compania reclamantă a pretins că retragerea dreptului său de a 

exploata cariera îi încălcase dreptul la respectarea bunurilor sale, în modul 

garantat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, care prevede 

următoarele: 

,,Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în 

condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional...” 

A. Admisibilitatea 

21.  Curtea notează că plângerea nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din orice alte motive enumerate la Articolul 35 din Convenție. 

Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 
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B. Fondul 

1. Declarațiile părților 

22.  Compania reclamantă a susținut că anularea la 1 octombrie 2010 a 

Actului de confirmare a perimetrului minier nr. 485 din 11 martie 2009, care 

echivala cu o retragere a dreptului său de exploatare a carierei, nu avusese 

loc în conformitate cu legislația internă și nu fusese necesară într-o societate 

democratică. În special, la 11 martie 2009 perioada de nefolosire a carierei 

nu ajungea la doi ani, acest lucru fiind imputabil autorității locale din 

Vărăncău și nu reclamantei, iar legea prevedea posibilitatea retragerii 

dreptului de exploatare a unui perimetru minier doar dacă neutilizarea 

avusese loc fără motive temeinice. În plus, Ministerul nu a emis o notificare 

și nu a acordat un termen de trei luni care să permită companiei reclamante 

să explice sau să remedieze situația înainte de a recurge la revocarea 

dreptului respectiv. Prevederea din Codul subsolului din anul 2009 

referitoare la nefolosire a fost aplicată în mod retroactiv. În final, legea 

prevedea trei posibile sancțiuni – limitarea, suspendarea și retragerea – și 

nici Ministerul, nici instanțele naționale nu au explicat de ce în această 

situație fusese necesară sancțiunea cea mai aspră. Instanțele naționale au 

ignorat argumentele invocate de către compania reclamantă și au ajuns la 

concluzii incorecte și arbitrare. 

23.  Guvernul nu a contestat faptul că dreptul companiei reclamante de a 

extrage minerale din cariera Vărăncău constituia un bun în sensul 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și că revocarea acestuia  

echivala cu o ingerință în dreptul companiei reclamante la respectarea 

acestui bun. În opinia Guvernului, ingerința respectivă a constituit o măsură 

de reglementare a folosirii bunurilor, care trebuia examinată în baza celui 

de-al doilea paragraf al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

Ingerința în cauză era prevăzută de legea în vigoare înainte și după 2009, 

care stabilea că dreptul de exploatare a unui perimetru minier putea fi retras 

în caz de nefolosire timp de doi ani. Compania reclamantă eșuase să 

exploateze cariera Vărăncău din anul 1990 și obținuse o licență în acest scop 

abia în anul 2008, a cărei valabilitate nu era afectată de decizia contestată. 

În acest sens, Guvernul a distins prezenta cauză de cauza Megadat.com v. 

Moldova (nr. 21151/04, CEDO 2008), în care licența companiei reclamante 

a fost retrasă în mod efectiv. 

24.  Potrivit Guvernului, compania reclamantă nu a suferit nicio pierdere, 

deoarece realmente nu demarase vreodată exploatarea respectivului 

zăcământ mineral. Prin urmare, măsura aplicată de către Ministerul 

Mediului era de interes general, fiind produs un echilibru just între 

exigențele interesului general și interesele individuale ale companiei 

reclamante. 
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2. Aprecierea Curții 

25.  Părțile nu contestă faptul că dreptul companiei reclamante de a 

exploata cariera respectivă, prevăzut de Actul de confirmare a perimetrului 

minier nr. 485 din 11 martie 2009, constituia un bun în sensul Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție și că anularea acestui document a 

constituit o ingerință în dreptul companiei reclamante la respectarea 

bunurilor sale. O astfel de ingerință constituie o măsură de reglementare a 

folosirii bunurilor care trebuie examinată în baza celui de-al doilea paragraf 

al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, și trebuie să fie legală și 

proporțională cu scopul urmărit (a se vedea Gospodăria țărănească Chiper 

Terenti Grigore v. Republica Moldova, nr. 71130/13, §§ 27-29, 2 iunie 

2020, cu referințele ulterioare). 

26.  Curtea reiterează că, în cazul în care la mijloc este o problemă de 

interes general, este sarcina autorităților publice să acționeze în timp util, 

într-un mod adecvat și cu o consecvență deosebită (a se vedea Beyeler v. 

Italia [MC], nr. 33202/96, § 120, CEDO 2000-I). Curtea va examina dacă 

autoritățile și instanțele naționale au respectat aceste principii. 

27.  Cu privire la legalitatea ingerinței, Curtea constată că problema 

respectării în practică a legii este strâns legată de faptul dacă ingerința a fost 

„necesară într-o societate democratică” și, prin urmare, va examina această 

chestiune mai jos. De asemenea, pentru scopurile prezentei cauze, Curtea 

consideră că nu este necesar să determine aspectul scopului legitim urmărit 

de ingerință. Ea va lăsa această chestiune deschisă și se va concentra pe 

aspectul proporționalității. 

28.  Curtea menționează de la bun început că, deși compania reclamantă 

deținuse în trecut alte documente care o autorizau să exploateze cariera 

Vărăncău, măsura contestată se referea doar la Actul nr. 485 din 11 martie 

2009. Acest act a fost emis în anul 2009 de către Ministerul Economiei și 

Comerțului, în pofida nefolosirii carierei înainte de această dată timp de mai 

mult de doi ani; el nu s-a referit la niciun act precedent, prevedea un 

perimetru minier mai mare și autoriza extragerea mineralelor pentru o 

perioadă mai lungă decât actele emise în anii 1990 (a se vedea paragraful 

10). Emiterea acestui act trebuia să fi determinat compania reclamantă să 

creadă că putea exploata respectivul zăcământ mineral odată ce reușea să 

obțină modificările necesare la anexa la licența sa. În pofida acestei 

așteptări, un alt minister a anulat acest act (a se vedea mutatis mutandis 

Megadat.com v. Moldova, pre-citată, §71), invocând nefolosirea fără motive 

întemeiate. 

29.  Curtea reține că Ministerul nu a precizat în ordinul său perioada 

exactă de nefolosire care i-a fost imputată companiei reclamante și că în 

Codul subsolului din 2009 nu existau prevederi explicite cu privire la 

momentul în care începea să curgă perioada de doi ani (a se vedea 

paragraful 18). În timp ce Regulamentul general din 2006 se referea în mod 

explicit la „doi ani de la atribuirea perimetrului minier către beneficiar” (a 
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se vedea paragraful 19), Curtea de Apel Chișinău a respins argumentul 

companiei reclamante, potrivit căruia calculul trebuia să înceapă la 11 

martie 2009, constatând că actul din 2009 era secundar față de documentele 

emise în anii 1990 (a se vedea paragraful 15), ceea ce presupune că 

termenul a început să curgă în anul 1990. Totodată, Curtea observă că actele 

din 1990 și 1991 nu fuseseră anulate sau vizate de măsura contestată. 

30.  Este nedisputat faptul că reclamanta nu a exploatat cariera în cei doi 

ani care au precedat ordinul Ministerului. În această perioadă, compania 

reclamantă a informat Agenția că motivul tergiversării exploatării carierei 

era litigiul cu autoritatea locală și a solicitat intervenția Agenției pentru a 

media conflictul, însă fără rezultat (a se vedea paragraful 9 de mai sus). 

Chiar și presupunând că aceasta era perioada relevantă care trebuia luată în 

considerare, Curtea observă că autoritățile nu au abordat niciodată motivele 

acestui eșec și dacă ele erau sau nu imputabile companiei reclamante. Acest 

lucru era deosebit de relevant, deoarece legislația națională permitea 

aplicarea sancțiunilor doar atunci când nu existau „motive temeinice” pentru 

neexploatarea depozitelor (a se vedea paragraful 18 de mai sus). 

31.  Cu privire la garanțiile procedurale disponibile companiei 

reclamante pentru a-și apăra interesele, este cert faptul că Ministerul nu a 

emis o notificare și nu i-a acordat companiei reclamante un termen de trei 

luni pentru a remedia situația, în modul prevăzut la art. 33 din Codul 

subsolului. Curtea constată cu regret că instanțele naționale nu au abordat 

acest argument, deși era deosebit de relevant, deoarece dreptul intern 

prevedea în mod explicit o astfel de procedură (a se vedea paragraful 18 de 

mai sus) și reprezenta o garanție importantă înainte de retragerea dreptului 

de exploatare a unui depozit mineral (a se vedea și Megadat.com v. 

Moldova, pre-citată, §§ 73-74; Gospodăria țărănească Chiper Terenti 

Grigore v. Republica Moldova, pre-citată, § 37-39). 

32.  Curtea observă în continuare că, deși legislația națională prevedea 

sancțiuni graduale – limitare, suspendare și retragere, nici Ministerul, nici 

instanțele naționale nu au apreciat de ce în cazul companiei reclamante era 

necesară aplicarea celei mai dure sancțiuni. Nimic din materialele cauzei nu 

indică faptul că reclamanta a fost notificată cu privire la orice abateri și că 

nu s-a conformat cu vreun avertisment din partea autorităților. 

33.  În plus, Curtea reține că Ministerul anunțase o licitație pentru același 

perimetru minier înainte ca reclamanta să reușească în termenul legal să 

conteste decizia de revocare a dreptului său de exploatare și înainte de 

examinarea de către Curtea de Apel a cererii de suspendare a deciziei 

contestate.  

34.  Referitor la afirmațiile companiei reclamante, conform cărora 

prevederile legale din noul Cod al subsolului fuseseră aplicate retroactiv, 

Curtea observă că reclamanta nu a contestat argumentul instanțelor 

naționale și al Guvernului, potrivit căruia legislația Republicii Moldova 

privind subsolul, atât înainte, cât și după intrarea în vigoare a noului Cod al 
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subsolului la 17 iulie 2009, conținea prevederi similare referitoare la 

consecințele nefolosirii unui depozit mineral timp de doi ani. Deși, după 

cum s-a menționat anterior, noua lege nu era explicită în privința calculării 

acestui termen, instanțele naționale au examinat argumentul retroactivității 

(a se vedea paragraful 15), iar Curtea nu consideră că această apreciere a 

fost în vreun fel în mod vădit arbitrară. 

35.  Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că, chiar și presupunând că ingerința în bunurile companiei 

reclamante fusese legală, revocarea dreptului companiei reclamante de a 

exploata o carieră din motivul nefolosirii, fiind cea mai aspră sancțiune 

posibilă, fără o claritate cu privire la perioada relevantă de nefolosire și la 

motivele nefolosirii, precum și în lipsa oricărei notificări și a posibilității de 

remediere a situației, nu a produs un echilibru just între cerințele interesului 

public, pe de o parte, și drepturile companiei reclamante la respectarea 

bunurilor sale, pe de altă parte. 

36.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

37.  Compania reclamantă s-a plâns că procesul în urma căruia i-a fost 

revocat dreptul său de exploatare a carierei nu a fost echitabil. Ea s-a bazat 

pe Articolul 6 § 1 din Convenție. 

38.  Având în vedere circumstanțele cauzei, observațiile părților și 

constatările sale în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, 

Curtea consideră că nu este necesar să se examineze nici admisibilitatea, 

nici fondul plângerii în baza Articolului 6 (a se vedea Kaos GL v. Turcia, nr. 

4982/07, § 65, 22 noiembrie 2016; și Ghiulfer Predescu v. România, nr. 

29751/09, § 67, 27 iunie 2017). 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

39.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o reparație echitabilă.” 

40.  Compania reclamantă a pretins restituirea dreptului de exploatare a 

carierei Vărăncău sau, alternativ, 134.941.029,96 de euro (EUR) pentru 

prejudiciul material, reprezentând venitul ratat și pierderile efective. 

Compania reclamantă a prezentat copii ale rapoartelor sale financiare și ale 

contractelor de vânzare de calcar și prundiș. 

41.  Compania reclamantă a pretins, de asemenea, 70.000 EUR pentru 

prejudiciul moral și 5.045,76 EUR pentru costuri și cheltuieli. Compania 
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reclamantă a depus o factură pentru servicii poștale (45,76 EUR), precum și 

un contract de asistență juridică și dovada plății pentru serviciile juridice în 

fața Curții (5.000 EUR). 

42.  Guvernul a susținut că nu exista nicio legătură de cauzalitate între 

prejudiciul material pretins și presupusa încălcare, și că pretențiile pentru 

prejudiciul moral și pentru costuri și cheltuieli erau excesive și nefondate. 

43.  În circumstanțele prezentei cauze, Curtea consideră că, în privința 

acordării prejudiciului material, problema aplicării Articolului 41 nu este 

pregătită de soluționare. Prin urmare, această întrebare trebuie rezervată, cu 

stabilirea unei proceduri ulterioare, având în vedere orice acord care ar 

putea fi încheiat între Guvern și compania reclamantă (Articolul 75 §§ 1 și 4 

din Regulamentul Curții). 

44.  Cu toate acestea, Curtea îi acordă companiei reclamante 5.000 EUR 

pentru prejudiciul moral și întreaga sumă pretinsă pentru costuri și 

cheltuieli, plus orice taxă care poate fi percepută companiei reclamante. 

45.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea sau fondul 

plângerii în baza Articolului 6 din Convenție; 

4. Hotărăște că problema aplicării Articolului 41 din Convenție în privința 

prejudiciului material nu este pregătită pentru soluționare și, prin 

urmare,  

(a) rezervă întrebarea respectivă; 

(b) invită Guvernul și compania reclamantă să prezinte, în termen de trei 

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, observațiile lor scrise cu privire la 

cuantumul prejudiciului material care trebuie acordat companiei 

reclamante și, în special, să notifice Curtea despre orice acord la care 

ar putea ajunge; 

(c) rezervă procedura ulterioară și deleagă Președintelui Comitetului 

competența de a o stabili, în caz de necesitate; 

5. Hotărăște 
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(a) că Statul reclamat trebuie să plătească companiei reclamante, în 

termen de trei luni, următoarele sume, care urmează a fi convertite în 

lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 5.000 EUR (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 5.045,76 EUR (cinci mii patruzeci și cinci de euro și 76 de cenți), 

plus orice taxă care poate fi percepută, pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, la expirarea perioadei menționate și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional sumelor de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

6. Respinge restul pretenției companiei reclamante privind satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 1 februarie 2022, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

 


