
 

 

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 6 noiembrie 2017 a 
contractului de prestări servicii de expertiză economico-finaciară cu compania “KPMG Advisory” 
SRL.  

Argumentarea necesităţii de reglementare 

Prin  Hotărîrea Guvernului nr.799 din 25 iunie 2016 ministrul justiției a fost împuternicit să 
semneze, în interesele statului şi în numele Guvernului, contractul de asistenţă juridică cu 
Compania de avocatură „Schoenherr Rechsanwaite GmbH” (Austria) şi Cabinetul avocatului 
„Vladimir Iurkovski” (Republica Moldova), precum şi actele, acordurile şi procesele-verbale 
necesare pentru buna executare şi realizare a contractului numit. 

           Pe parcursul examinarii cauzei respective avocații precitați au subliniat necesitatea 
nominalizării a unui expert de quantum, care va formula concluziile privind evaluarea prejudiciului 
material pretins de reclamanți. 
           Potrivit scrisorii din 30 martie 2017 a instituției arbitrale sus numite, Memoriul al doilea 
(Rejoinder) și ultimul în această procedură arbitrală, urma a fi depus de către pîrît (Republica 
Moldova) pe data de 13 noiembrie 2017. De asemenea, pentru data de 13 noiembrie 2017 trebuiau a 
fi depuse și concluziile privind evaluarea prejudiciului material pretins de reclamanți. 

În virtutea termenilor restrînși ministrul justiţiei a semnat, în interesul statului și în numele 
Guvernului un contract de prestări servicii de expertiză economico-finaciară.  

Pentru a fi posibilă integrarea în termenul-limită stabilit de Centrul Internațional pentru 
Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA), s-au examinat ofertele a  
două companii care prestează servicii profesionale și expertize valoroase în domeniul economico-
financiar, precum: KPMG Advisory” SRL și PricewaterhouseCoopers Ceska Republika, s.r.o. 
(PwC). 

Este important a menționa, că în instanțele judecătorești internaționale și în instituțiile de 
arbitraj internațional, renumele experților atrași în soluționarea litigiilor este foarte important, dar 
în unele cazuri și decisiv. Pentru a asigura credibilitatea, calitatea și valoarea expertizei ce urmează 
a fi prezentată în apărarea intereselor statului este inevitabilă, ba chiar recomandabilă selectarea 
unei companii cu renume internațional. 

Prin rectificarea  Legii nr. 279 din 16 decembrie 2016 bugetului de stat pentru anul 2017, 
Ministerului Justiției au fost alocate mijloace financiare necesare în acest sens, care însă nu au fost 
valorificate  întrucît de către KPMG Advisory” SRL nu a fost prezentate facturile necesare. 

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 în anul precedent nu poate fi executată în anul curent, iar în 
bugetul de stat pe anul 2018 nu au fost prevăzute mijloace financiare în scopul achitării serviciilor 
de expertiză economico-finaciară în cadrul procedurilor arbitrale internaționale, Ministerul Justiției 
a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare 
scopului expus supra din fondul de rezervă a Guvernului.  

Fundamentarea economico-financiară 

          Oferta financiară a căștigătorului concursului este de 127 000,00 Euro. Ce include serviciile 
de expertiză economico-finaciară precum și costurile și cheltuielile suplimentare.  

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea unor mijloace financiare este plasat pe 
pagina web a Ministerului Justiţiei, la compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 
Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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Ministerul Finanțelor 
Ministerul Economiei 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 
 

 
 Prin prezenta, Ministerul Justiţiei vă remite pentru avizare proiectul hotărîrii Guvernului 
cu privire la alocarea mijloacelor financiare. 
 
 Anexă: proiectul hotărîrii Guvernului – 1 filă; 
             nota informativă – 2 file.  
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