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HOTĂRÂREA DONPRUT S.R.L. c. REPUBLICII MOLDOVA 

În cauza Donprut S.R.L. c. Republicii Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a Treia), întrunită în 

cadrul unei Camere compuse din: 

      Josep Casadevall, preşedinte, 

 Luis López Guerra, 

 Ján Šikuta, 

 Kristina Pardalos, 

 Valeriu Griţco, 

 Iulia Antoanella Motoc, 

 Branko Lubarda, judecători, 
şi Marialena Tsirli, grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 30 iunie 2015 în şedinţă închisă, 

Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la acea dată: 

 

PROCEDURA 

          1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 45504/09) depusă la Curte la 

12 august 2009 împotriva Republicii Moldova, în conformitate cu 

prevederile articolului 34 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului 

şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către o societate 

înregistrată în Republica Moldova, Donprut S.R.L.  („compania 

reclamantă”). 

          2. Reclamantul a fost reprezentat de dl I. Cerga, avocat în Chişinău. 

Guvernul („Guvernul”) Republicii Moldova a fost reprezentat de agentul 

său, dl L. Apostol. 
          3. Reclamantul a susţinut, în particular, că lichidarea companiei a 

constituit o încălcare a drepturilor sale în temeiul articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. 

          4. La 26 mai 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. 

 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 

 
          5. Reclamantul este o companie de taxi din Chișinău. În perioada de 

referință în cadrul companiei erau angajați aproximativ nouăzeci de 

persoane și aceasta funcționa pe baza unei licențe emise, în iulie 2005, de 

către Camera de Licențiere (Camera de Licențiere din Republica Moldova). 



 
 

          6. La 13 decembrie 2007, Camera de Licențiere a emis decizia 

nr. 4891, prin care companiei reclamante i s-a retras licența în vederea unor 

nereguli.  În particular, compania reclamantă  nu a reușit să solicite 

includerea în licență a vehiculelor noi și numele a două persoane noi 

angajate în funcțiile administrative  în termenul limită de zece zile prevăzut 

de legislație. 

          7. La 18 ianuarie 2008, compania reclamantă a iniţiat proceduri 

judecătoreşti  împotriva Camerei de Licențiere solicitând anularea deciziei 

din 13 decembrie 2007. Compania reclamantă a declarat, printre altele, că 

sancțiunea aplicată ar fi fost disproporționat de dură și în cazul încălcării  

dreptului companiei la proprietate. Aceasta a susținut că nouăzeci de 

persoane angajate de către companie şi-au pierdut locul de muncă ca urmare 

a măsurii aplicate acesteia și a suferit pierderi de aproximativ 170.000 de 

euro (EUR). Compania reclamantă a declarat că nu a putut respecta cerința 

de a include toate cele cincizeci și două de vehicule noi în licență în 

termenul limită de zece zile, din cauza noilor reglementări instituite de 

Guvern, conform căreia toate taxiurile trebuie să fie echipate cu aparate de 

marcat. Compania nu a avut suficient timp pentru a dota toate vehiculele 

noi din cauza procedurii birocratice îndelungate  și din cauza tuturor 

celorlalte companii de taxi care încercau să fac dotarea, în același timp. 

Compania a declarat că a reușit să doteze cu echipament nou doar douăzeci 

și opt de vehicule. 

        8. La 9 aprilie 2008, Curtea de Apel Chișinău s-a pronunțat în favoarea 

companiei reclamante.  Referindu-se la pretinsa încălcare de către compania 

reclamantă de a informa autoritățile despre noile mașini în termenul de zece 

zile, Curtea de Apel a constatat, printre altele, că formalitățile legate de 

echiparea acelor mașini cu aparate de marcat a împiedicat compania 

reclamantă de a se conforma cu  termenul stabilit.  În acest context, Curtea 

de Apel a constatat că toate companiile de taxi făceau același lucru în 

momentul respectiv, ceea ce a creat tergiversării de lungă durată.  În ceea ce 

privește eșecul companiei reclamante de a informa Camera de Licențiere  

despre cei doi angajați noi ai companiei, Curtea de Apel a susținut că 

aceasta a fost o încălcare minoră și nu putea să justifice o sancţiune atât de 

severă. Bazându-se pe hotărârile Curții în cauzele Megadat.com SRL c. 

Moldovei (nr. 21151/04, 08 aprilie de 2008) și Bimer SA c. Moldovei (nr. 

15084/03, din 10 iulie 2007), Curtea de Apel a constatat că ingerința în 

dreptul companiei reclamante  la respectarea bunurilor sale nu era 

proporțională cu  scopul legitim urmărit și, prin urmare, retragerea licențelor 

companiei reclamante a fost cu încălcarea articolului 1 din Protocolul 1 la 

Convenție. 

          9. La 23 septembrie 2008, Camera de Licențiere a formulat recurs 

împotriva hotărârii de mai sus. Compania nu pare să fi depus înscrisurile la 

Curtea Supremă de Justiție. 
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         10. La 12 februarie 2009, după o şedinţă judecătorească, Curtea 

Supremă de Justiție a admis recursul formulat de Camera de Licențiere, a 

casat hotărârea Curții de Apel și a respins acțiunea companiei reclamante. 

 Curtea Supremă de Justiție a statuat că în conformitate cu legislația în 

vigoare, încălcările comise de compania reclamantă s-au considerat a fi 

motive suficiente  pentru retragerea licenței. 

 

 

II. DREPT INTERN RELEVANT 

 

          11. Prevederile relevante ale Legii nr. 451 privind licenţierea unor 

genuri de activitate sunt următoarele: 

 
Articolul 16. Modificarea datelor indicate în documentele anexate la declaraţia 

 pentru   eliberarea licenţei 

 
“(1) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze autoritatea de licenţiere despre         

toate modificările datelor indicate în documentele anexate la declaraţia pentru 

eliberarea licenţei. Înştiinţarea se prezintă la autoritatea de licenţiere, în persoană, 

prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document 

electronic cu semnătură digitală), în termen de 10 zile de la survenirea 

modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă 

modificările în cauză.” 

 

Articolul 21. Retragerea licenţei 

 

“(1) (f) Licenţa poate fi retrasă în cazul descoperirei faptului de neprezentare, în 

termenul stabilit, a înştiinţării privind modificarea datelor indicate în documentele 

anexate la cererea de eliberare a licenţei.” 
 

          12. În conformitate cu articolul 439 din Codul de Procedură Civilă, 

cealaltă parte în procedura care s-a aflat în fața Curții Supreme de Justiție, și 

nu a depus o contestație,  trebuie să prezinte înscrisurile (referință) în care 

își exprimă poziția în ce privește recursul. 

 

 

ÎN DREPT 

 

I.  PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 6 § 1 ȘI  ȘI A 

ARTICOLULUI  

1 DIN  PROTOCOL NR. 1 LA CONVENŢIE 

 

          13.  Reclamantul s-a plâns că recursul înaintat de către Camera de 

Licențiere împotriva hotărârii Curții de Apel a fost depus cu întârziere și 

admiterea acestuia de către Curtea Supremă de Justiție a încălcat dreptul 

companiei reclamante la un proces echitabil garantat de articolul 6 § 1 al 



 
 

Convenției. În măsura în care este relevant, articolul 6 din Convenție 

prevede următoarele: 

 
„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de către o 

instanță (...) “ 

 

          14. Compania reclamantă a mai pretins că retragerea licenței a avut 

drept efect încălcarea dreptului său la protecţia proprietăţii, aşa cum acesta 

este garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie, care prevede 

următoarele: 

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

Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică 

şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului 

internaţional”. 

 

 

         A. Admisibilitatea 

 

          15. Guvernul a susținut că reclamantul nu a reușit să aducă în fața  

Curții Supreme de Justiție problema recursului depus cu întârziere. Prin 

urmare, acesta consideră că reclamantul nu a epuizat căile interne de recurs. 

În mod alternativ, acesta a susținut că cererea a fost vădit nefondată.  

          16. Compania reclamantă a susținut că reprezentantul său a ridicat 

această problemă în observațiile sale verbale în fața Curții Supreme.  Cu 

toate acestea, din momentul în care nu o fost făcută nici o înregistrare a 

procedurii în fața Curții Supreme, acesta nu a putut să aducă dovezi. 

          17. Curtea notează că, în conformitate cu articolul 439 din Codul de 

Procedură Civilă (a se vedea punctul 12 de mai sus), compania reclamantă a 

avut posibilitatea să aducă în înscrierile sale problema recursului depus cu 

întârziere. În absența unei astfel de dovezi, plângerea depusă în temeiul 

articolului 6 trebuie respinsă în conformitate cu articolul 35 § 1 și 4 din 

Convenție  pentru neepuizarea căilor interne de recurs.  

          18. Curtea constată că plângerea nu este vădit nefondată în sensul 

articolului 35 § 3 din Convenție. Prin urmare, aceasta trebuie să fie declarată 

admisibilă. 

 

B. În fond 

 

          19. Curtea reamintește că, potrivit jurisprudenței sale, sistarea licenţei 

de administrare a unei afaceri constituie o ingerinţă în dreptul la respectarea 

bunurilor, garantat de articolul 1 al Protocolului (a se vedea Tre Traktörer 

AB v. Sweden, hotârâre din 7 iulie 1989, Seria A nr. 159, § 55, 

şi Rosenzweig and Bonded Warehouses Ltd. v. Poland, nr. 51728/99,§ 48, 

28 iulie 2005). 
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          20.  În conformitate cu jurisprudența Curții menționată în paragraful 

de mai sus, o astfel de ingerinţă constituie o măsură de reglementare a 

folosirii bunurilor, care urmează a fi examinată prin prisma celui de-al 

doilea paragraf al articolului 1 din Protocolul 1 la Convenție. 

          21. Pentru ca o măsură de reglementare a folosirii bunurilor să fie 

justificată, aceasta trebuie să fie legală (a se vedea Katsaros v.Grecia, 

nr.51473/99, § 43, 6 iunie 2002) şi să servească „interesului general” sau să 

fie destinată „asigurării plăţii impozitelor ori altor contribuţii, sau a 

amenzilor”. De asemenea, măsura trebuie să fie proporţională scopului 

urmărit.  

          22. Părţile nu au contestat faptul că licenţa reclamantului pentru 

conducerea companiei de taxi a reprezentat un bun, în sensul articolului 1 al 

Protocolului nr. 1 la Convenţie și că retragerea acesteia a constituit  o 

ingerinţă în dreptul la respectarea bunurilor.  Este la fel de cert că ingerința 

a avut un temei în dreptul intern și că a urmărit un scop legitim. 

          23. Deși Guvernul nu s-a pronunțat nici în privința proporționalității  

ingerinței, Curtea se va concentra să determine dacă ingerința a fost 

proporțională cu scopul legitim urmărit. 

          24. Pentru început, Curtea va examina natura şi gravitatea încălcării 

comise de către compania reclamantă. Fără a subestima importanţa 

controlului de stat în domeniul reglementării transportului public, Curtea nu 

poate decît să noteze că Curtea Supremă de Justiție nu a citat consecinţele 

negative ale neconformării reclamantului cu cerinţele procedurale. Într-

adevăr, Curtea Supremă de Justiție s-a mulțumit cu constatarea că compania 

reclamantă nu a reușit să respecte termenul de zece zile și nu a încercat să 

examineze gravitatea unei astfel de omisiuni. Nici Curtea Supremă de 

Justiție nu a încercat să argumenteze, în privința constatării Curții de 

Apel, că eșecul companiei reclamante de a înregistra toate mașinile noi a 

fost atribuită tergiversării de lungă durată cauzate de formalitățile 

birocratice. 

          25. Prin contrast, Curtea notează că măsurile aplicate faţă de 

compania reclamantă au fost atât de severe, încât compania, care avea 

nouăzeci de angajați, a fost nevoită să-şi înceteze afacerea, prin hotărârea 

Curţii Supreme de Justiţie. Ca urmare, angajații companiei și-au pierdut 

locul de muncă, iar aceasta a înregistrat pierderi economice considerabile. 

          26. În cele din urmă, Curtea face referire la jurisprudența sa în 

cazul Bercut SRL v. Moldova, nr. 32247/07, 6 decembrie 2011, în care, în 

condiții similare s-a constatat o încălcare a articolului 1 din Protocolul 1 la 

Convenție. În lumina jurisprudenței și din considerațiile menționate mai sus, 

Curtea conchide că a existat o încălcare a articolului 1 din Protocolul 1 la 

Convenție. 

 

 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENŢIEI 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51473/99"]}


 
 

 

27.  Articolul 41 al Convenţiei prevede următoarele: 

 
„Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenţiei sau a protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al Înaltelor Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei violări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este 

cazul, o satisfacţie echitabilă.” 

 

          28. Compania reclamantă nu a prezentat nicio pretenţie în acest sens. 

Curtea notează că articolul 449 (h) din Codul de Procedură Civilă prevede 

posibilitatea de revizuire a unei hotărâri în care Curtea a constatat o 

încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale. 

 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 

1. Declară pretenţia formulată în temeiul articolului 1 al Protocolului 

nr. 1 la   Convenţie admisibilă, iar restul cererii inadmisibil; 

 

2. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 1 al Protocolului nr. 1 

la Convenţie; 

 

     Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 21 iulie 2015, în 

conformitate cu articolul 77 §§ 2 şi 3 al Regulamentului Curţii. 

 

 

    Marialena Tsirli                                                            Josep  Casadevall 

Grefier                                                                         Președinte 


