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    SECȚIA A DOUA 
 

 

DECIZIE 
 

Cererea nr. 38016/18 

Denis GRÎU 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 7 iunie 

2022 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier al Secției, 

      Având în vedere: 

 cererea (nr. 38016/18) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 2 

august 2018 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților  fundamentale („Convenția”) de către un cetățean 

moldovean, dl Denis Grîu, care s-a născut în anul 1984 și locuiește în 

Chișinău („reclamantul”), fiind reprezentat de către dl V. Malanciuc, avocat 

în Chișinău; 

 decizia de a comunica plângerea referitoare la Articolul 5 § 3 din 

Convenție Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), reprezentat de 

către Agentul său, dl O. Rotari, și de a declara restul cererii inadmisibil; 

observațiile părților; 

Deliberând, pronunță următoarea decizie: 

 

OBIECTUL CAUZEI 

 
Reclamantul a fost acuzat de faptul că determinase un martor să depună 

declarații false, infracțiune prevăzută la art. 314 din Codul penal. S-a pretins 
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că el îi oferise persoanei respective cadouri în schimbul modificării 

declarațiilor depuse anterior în cadrul procesului penal în care prietenul 

reclamantului era inculpat. 
La 31 martie 2018 un judecător de instrucție a dispus arestarea preventivă 

a reclamantului. Printre motivele invocate de către judecător se număra riscul 

influențării investigației și riscul evadării. Arestul preventiv a fost prelungit 

de mai multe ori, până la 15 iunie 2018, când reclamantul a fost eliberat din 

arest. 

La 16 aprilie 2019 reclamantul a fost găsit vinovat și condamnat la o 

pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare. Procesul penal este pe rol 

până în prezent. 

 

APRECIEREA CURȚII 

 
Având în vedere plângerile similare privind condițiile inadecvate de 

detenție, în anul 2019 Curtea a decis să conexeze această cerere la alte 

patruzeci și una de cereri (a se vedea Bulgacov și alții v. Republica Moldova 

(dec.) [comitet], nr. 54187/15 și alte 41 de cereri, 19 martie 2019) și a declarat 

cererile parțial inadmisibile. Acum Curtea consideră că trebuie să disjungă  

această cerere de celelalte patruzeci și una și să o examineze separat. 

Reclamantul se plânge, în baza Articolului 5 § 3 din Convenție, că privarea 

sa de libertate timp de două luni și jumătate nu s-a bazat pe motive relevante 

și suficiente. 

Guvernul a susținut că exista o bănuială rezonabilă că reclamantul  

comisese o infracțiune, susținută prin probe relevante și suficiente pentru a 

plasa reclamantul în arest preventiv pe parcursul întregii perioade.  

Principiile generale privind necesitatea de a se baza pe motive relevante și 

suficiente pentru a priva o persoană de libertate și obligația autorităților 

naționale de a manifesta „diligenţă specială” au fost rezumate în cauza 

Buzadji v. Republica Moldova [MC] (nr. 23755/07, §§ 84-91, 5 iulie 2016). 

Curtea reține că, în moment dispunerii și prelungirii detenției 

reclamantului, instanțele interne au considerat inter alia că exista riscul de 

ingerință în cadrul investigației. Teama instanțelor interne cu privire la acest 

risc pare să fi fost justificată, din moment ce reclamantul era acuzat că ar fi 

încercat să influențeze un martor pentru a-l determina să depună declarații 

false în cadrul unui alt proces penal, cunoscând că justificările considerate a 

fi „relevante” și „suficiente” în jurisprudența Curții includeau inter alia riscul 

exercitării presiunii asupra martorilor (ibid., § 88). 

În asemenea circumstanțe, Curtea consideră că arestarea preventivă a 

reclamantului pare să fi fost justificată. În plus, nu se poate spune că instanțele 

nu au acționat cu o suficientă diligență și că detenția reclamantului a fost 

excesiv de lungă. 

Rezultă că cererea trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 § 4 din 

Convenție. 
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Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Disjunge cererea de celelalte la care a fost conexată, 

 

Declară restul cererii inadmisibil. 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 30 iunie 2022.  

 

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier Președinte 


