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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 27670/18 

Oleg PRUTEANU 

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. 27670/18) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 5 

iunie 2018 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

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

moldovean, dl Oleg Pruteanu („reclamantul”), care s-a născut în anul 1977 

și este deținut în Chișinău, și care a fost reprezentat de către dl G. Malic și 

dl V. Vieru, avocați în Chișinău;  

decizia de a comunica plângerile referitoare la Articolul 6 § 2 și Articolul 

8 din Convenție Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), reprezentat 

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

observațiile părților;  

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

OBIECTUL CAUZEI 

Reclamantul a fost plasat în arest preventiv, fiind acuzat de faptul că ar 

conduce o organizație criminală specializată în contrabanda cu droguri. 
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După arestarea sa, șeful Procuraturii Anticorupție, dl N.C., într-un interviu 

acordat unui post național de televiziune, a declarat următoarele:  

„Ceea ce se referă la [reclamant] alias Borman, el este învinuit de 

săvârșirea mai multor infracțiuni ce țin de circulația ilegală de droguri și 

de transportarea hașișului din zona Africii de Nord, Spania, Portugalia în 

direcția Federației Ruse.  

Noi recent am primit dosarul penal din Federația Rusă de învinuire a 

[reclamantului] și certitudinea noastră cu privire la acuzațiile împotriva sa 

și a grupului său s-a consolidat foarte mult. Ei au fost documentați foarte 

serios la realizarea și finalizarea intențiilor lor pe teritoriul Federației 

Ruse.” 

În timpul perioadei de opt luni de arest preventiv, soția reclamantului a 

cerut de câteva ori să i se permită o vizită conjugală a reclamantului, însă 

fără succes. 

APRECIEREA CURȚII  

Având în vedere plângerile similare privind condițiile inadecvate de 

detenție, în anul 2019 Curtea a decis să conexeze această cerere cu 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 însă, Curtea consideră că trebuie 

să separe această cerere de celelalte patruzeci și unu și să o examineze 

separat. 

Reclamantul s-a plâns că declarațiile făcute de către dl N.C. în interviul 

acordat televiziunii naționale au constituit o încălcare a dreptului său de a fi 

prezumat nevinovat, astfel cum este garantat de Articolul 6 § 2 din 

Convenție. El a mai susținut că refuzul de a i se permite să fie vizitat de 

către soția sa în timpul arestării sale preventive a echivalat cu o încălcare a 

dreptului său la respectarea vieții sale de familie, așa cum este garantat de 

Articolul 8 din Convenție. 

Guvernul nu a fost de acord și a susținut că plângerile sunt inadmisibile. 

Curtea face referire la principiile generale stabilite în jurisprudența sa cu 

privire la prezumția de nevinovăție (a se vedea, printre altele, Maksim Savov 

v. Bulgaria, nr. 28143/10, §§ 69-70, 13 octombrie 2020) și la principiile 

generale privind epuizarea căilor de atac interne (a se vedea Balan v. 

Moldova (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012). 

Cu referire la plângerea reclamantului în baza Articolului 6 § 2, Curtea 

reamintește că, potrivit jurisprudenței sale, trebuie făcută o distincție între 

declarațiile care reflectă sentimentul că persoana respectivă este vinovată și 

cele care doar descriu o stare de suspiciune; primele încalcă prezumția de 

nevinovăție, în timp ce ultimele sunt considerate a fi conforme cu spiritul 

Articolului 6 din Convenție (a se vedea, inter alia, Marziano v. Italia, nr. 

45313/99, § 31, 28 noiembrie 2002). Curtea observă că limbajul folosit de 
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către dl N.C. face mai degrabă parte din ultima categorie, deoarece nu 

sugerează că el l-a considerat pe reclamant ca fiind vinovat. El a afirmat că 

reclamantul era acuzat că ar fi săvârșit infracțiunile care i se imputau și 

nimic din declarațiile enunțate nu permite Curții să concluzioneze că el l-a 

considerat pe reclamant vinovat. 

În privința plângerii formulate în baza Articolului 8 din Convenție, 

Curtea reține că reclamantul nu a contestat refuzul de a i se permite vizita 

conjugală a soției sale, în conformitate cu art. 289-299 din Codul de 

procedură penală și, după caz, în conformitate cu art. 313 din același cod. 

Prin urmare, Curtea consideră că, având în vedere toate materialele 

examinate și în măsura în care aspectele reclamate sunt de competența sa, 

aceste plângeri fie nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute la 

Articolele 34 și 35 din Convenție, fie nu relevă nicio aparență de încălcare a 

drepturilor și a libertăților garantate de Convenție. 

Rezultă că această cerere trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 35 

§ 4 din Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Disjunge cererea de la celelalte la care a fost conexată,  

Declară restul cererii inadmisibil. 

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

 {signature_p_1}  {signature_p_2} 

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier Președinte 


