NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
alocarea mijloacelor financiare
Numele autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea unor mijloace financiare este
elaborat de către Ministerul Justiţiei în scopul executării obligațiilor de ordin financiar
asumate prin semnarea de către Ministrul justiției, în numele Guvernului, la data de 01
septembrie 2016 a contractului de asistenţă juridică cu compania de avocatură Schoenherr
Rechsanwaite GmbH (Austria) şi Cabinetul avocatului „Vladimir Iurkovski” (Republica
Moldova).
Argumentarea necesităţii de reglementare
Prin Hotărîrea Guvernului nr.799 din 25 iunie 2016 a fost dispusă alocarea sumei
echivalente în lei a 235 000,00 Euro pentru plata onorariilor Companiei de avocatură
„Schoenherr Rechsanwaite GmbH” (Austria) şi Cabinetului avocatului „Vladimir
Iurkovski” (Republica Moldova), conform contractului de asistenţă juridică.
Din considerentul că în anul 2016 a fost achitat conform contractului 50% din
plafonul de onorarii și cheltuieli suplimentare, iar respectiva companie a solicitat plata
sumei rămase, adică 117 500,00 Euro în anul 2017, mijloacele financiare destinate scopului
indicat nu au fost valorificate.
Potrivit art.70 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
nr. 181 din 25 iulie 2014 „la data încheierii anului bugetar alocaţiile bugetare
nevalorificate, precum şi soldurile de mijloace băneşti din conturile trezoreriale ale
autorităţilor/instituţiilor bugetare se închid”. De asemenea, conform art. 36 alin.(1) lit. a)
din aceiași lege, 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 suma alocată din fondul de rezervă în anul precedent nu poate fi
executată în anul curent, iar în bugetul de stat pe anul 2017 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.
Fundamentarea economico-financiară
Suma de 117 500,00 Euro constituie suma restantă de 50% din oferta financiară a
căștigătorului concursului în valoare totală de 235 000,00 Euro.
Suma onorariului nu va include onorariul și/sau cheltuielile de reprezentare a Statului
în fața instanței de judecată în legătură cu pretențiile lui Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot
Cimarron LLC, Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii
Moldova.
Respectarea transparenţei în procesul decizional

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea unor mijloace 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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