NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
alocarea mijloacelor financiare

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare este elaborat de
Ministerul Justiţiei în vederea executării sentinţei arbitrale adoptată la 28 iunie 2018 de Centrul
Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) urmare a examinării
cererii de arbitraj înaintate de Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC, and
ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova (ICSID Case No.ARB/16/8).
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite,
principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin scrisoarea nr. 15-02-6478 din 7 august 2018 Guvernul a luat act de informaţia prezentată
de Ministerul Justiţiei prin demersul nr. 09/8987 din 26 iulie 2018 privind emiterea de către Centrul
Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative de Investiţii (ICSID) a sentinţei arbitrale
în cauza iniţiată în procedura de arbitraj de Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia
USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova şi propunerea privind executarea
benevolă a sentinţei arbitrale în cauză.
Astfel, în conformitate cu pct. 76 subpct. 7) din Regulamentul Guvernului aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 610 din 3 iulie 2018, a fost solicitat Ministerului Justiţiei prezentarea
proiectului de act normativ, cu argumentele de rigoare.
În acest sens, menţionăm că conform pct. 53 din Convenţia pentru reglementarea diferendelor
relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington (SUA) la 18 martie
1965, sentinţa este obligatorie faţă de părţi şi nu poate fi obiectul vreunui apel sau altui recurs, în afara
celor prevăzute de prezenta convenţie. Fiecare parte trebuie să asigure executarea sentinţei potrivit
termenilor ei, în afară de cazul în care executarea este suspendată în virtutea dispoziţiilor prezentei
convenţii. În sensul prezentei secţiuni, o sentinţă include orice hotarîre privind interpretarea,
revizuirea sau anularea sentinţei, luată în baza art. 50, 51 şi 52.
Totodată, potrivit companiei de avocatură Schoenherr Rechsanwaite GmbH (Austria) şi
Cabinetul avocatului „Vladimir Iurkovski” (Republica Moldova) selectate să reprezinte interesele
statului în faţa Tribunalului în cauza de arbitraj respectivă, pînă în prezent nu se cunoaşte că Tribunalul
ar fi încălcat principiile juridice fundamentale referitoare la proces precum şi orice fapt nou care ar
putea afecta decisiv sentinţa arbitrală.
În atare circumstanţe, nu persistă temeiuri pentru a contesta sentinţa arbitrală în cauză. Mai ales
că aceasta prevede dobîndă compusă la o rată de 5% pe an (i) din suma de 200 916,85 USD începând
cu 20 februarie 2011 pînă la data plății și (ii) pe suma de 200 916,85 USD începînd cu data de 10
martie 2011 pînă la data plății. Astfel, amînarea executării sentinţei arbitrale atrage după sine
majorarea sumei care urmează a fi achitată de Republica Moldova.
Conform art. 36 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale, fondul de rezervă se creează pentru finanţarea cheltuielilor urgente
care survin pe parcursul anului bugetar şi care nu au fost posibil de anticipat şi, respectiv, de
prevăzut în bugetul aprobat.

Avînd în vedere că în bugetul de stat pe anul 2018 nu au fost prevăzute mijloace financiare în
scopul achitării serviciilor de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în
instituțiile de arbitraj naționale și internaționale, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Hotărîrii
Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare scopului expus supra.

3. Fundamentarea economico-financiară
Suma mijloacelor financiare alocate va asigura executarea integrală a sentinţei arbitrale adoptată
la 28 iunie 2018 de Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
(ICSID) urmare a examinării acțiunii înaintate de Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC,
Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova (ICSID Case
No.ARB/16/8).
4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea
altor acte legislative sau normative.

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost plasat
pe pagina web a Ministerului Justiţiei, la compartimentul Transparenţa decizională,
directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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