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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 64977/17 

Serghei ROTARI 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 11 

ianuarie 2022 într-un Comitet alcătuit din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

Cererea menționată mai sus, depusă la 28 august 2017, 

decizia parțială din 19 martie 2019 de a conexa prezenta cerere la alte 41 

de cereri și de a declara inadmisibilă plângerea formulată în baza Articolului 

3 din Convenție, referitoare la condițiile materiale de detenție; 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

FAPTELE ȘI PROCEDURA 

Reclamantul, dl Serghei Rotari, este un cetățean moldovean născut în 

anul 1961. În momentul depunerii cererii sale, el se afla în detenție în 

Chișinău. El a fost reprezentat în fața Curții de către dna O. Rotari, 

domiciliată în Râșcani. 

Plângerile reclamantului în baza Articolului 3 din Convenție, aparte sau 

coroborate cu Articolul 14 din Convenție (pretinsa umilire suferită din cauza 

apartenenței sale la casta inferioară a „intangibililor” din ierarhia informală 

a deținuților) și Articolul 9 din Convenție (presupusa imposibilitate de a 

merge la biserica penitenciarului, din aceleași motive) au fost comunicate 
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Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), care a fost reprezentat de 

către Agentul său, dl O. Rotari. 

Guvernul a depus observații cu privire la admisibilitatea și fondul 

plângerilor respective. Aceste observații au fost expediate reclamantului, 

care a fost invitat să prezinte propriile sale comentarii. Scrisoarea grefei a 

rămas fără răspuns. 

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de recepție din 7 octombrie 2021, 

Curtea a atenționat reclamantul în privința faptului că termenul de 

prezentare a observațiilor sale expirase la 31 august 2021 și că el nu 

solicitase prelungirea acestuia. Curtea a mai precizat că, în conformitate cu 

Articolul 37 § 1 a) din Convenție, ea poate radia o cerere de pe rol în cazul 

în care, similar prezentei cauze, circumstanțele permit să se conchidă că 

reclamantul nu dorește să o mai mențină. Scrisoarea a fost recepționată de 

către reclamant la 22 octombrie 2021; cu toate acestea, ea a rămas fără 

răspuns. 

ÎN DREPT 

Cu titlu preliminar, Curtea reține că, prin decizia sa parțială din 19 martie 

2019, ea a conexat prezenta cerere cu altele 41, în scopul examinării 

plângerilor formulate în baza Articolului 3 din Convenție, referitoare la 

condițiile materiale de detenție (Bulgacov și alții v. Republica Moldova 

(dec.) [comitet], nr. 54187/15 și alte 41 cereri, 19 martie 2019). Cu toate 

acestea, având în vedere natura faptelor și întrebările care rămân de tratat în 

prezenta cerere, Curtea consideră oportun să o disjungă.  

În lumina circumstanțelor cauzei expuse mai sus, Curtea concluzionează 

că reclamantul nu dorește să își mai mențină cererea (Articolul 37 § 1 a) din 

Convenție). În plus, în lipsa unor circumstanțe speciale care să afecteze 

respectarea drepturilor garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale,  

Curtea consideră că nu mai este justificată continuarea examinării cererii, în 

sensul Articolului 37 § 1 in fine din Convenție. 

Prin urmare, cauza trebuie radiată de pe rol. 

Din aceste considerente, Curtea, în unanimitate, 

1. Disjunge cererea de celelalte 41 de cereri la care a fost conexată la 19 

martie 2019; 

2. Decide să radieze cererea de pe rol. 

Întocmită în limba franceză și comunicată în scris la 3 februarie 2022. 

 

  

Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


