
                                                CERERE nr. 09/2886 

din _27 aprilie 2021 

 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului Hotărîrii Guvernului cu 

privire la alocarea mijloacelor financiare 

 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului 

 

- hotărîrea Guvernului 

-hotărîrea Guvernului cu privire la 

alocarea mijloacelor financiare  

 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul 

 

Ministerul Justiției în comun cu Agenția 

Proprietății Publice 

3. Justificarea depunerii cererii (indicația 

corespunzătoare sau remarca precum că 

proiectul este elaborat din inițiativa 

autorului) 

 

Proiect elaborat în scopul numirii din 

partea Republicii Moldova a experţilor în 

domeniul dreptului societăţilor comerciale 

a Ciprului şi a domeniului dreptului 

internaţional privat al Ciprului, 

martorilor, precum şi achitarea serviciilor 

de stenografiere în legătură cu cauza 

arbitrală investiţională internaţională 

Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva 

Republicii Moldova (SCC Arbitration V 

2020/074), pendinte la Institutul de 

Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț 

din Stockholm (Regatul Suediei).   

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

 

1. Ministerul Finanțelor; 

2. Agenția Proprietății Publice; 

3. Centrul Național Anticorupție; 

4. Cancelaria de Stat. 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

1 zi 

6. Numele, prenumele, funcția și datele de 

contact  ale persoanei responsabile de 

promovarea proiectului 

 

Cachiţa Constantin,  

şef al Direcției contencios 

Email: constantin.cachita@justice.gov.md 

Tel.: (022) 201 407 

7. Anexe (proiectul actului care se solicită a fi 

înregistrat, nota informativă cu documentele 

de însoțire) 

- Proiectul – 1 filă; 

- Nota informativă – 3 file. 

8. Data și ora depunerii cererii 

 
 

9. Semnătura   

 
 

mailto:constantin.cachita@justice.gov.md


 

Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr. ____ 

 

din ____ __________2021 

 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

 

În temeiul art. 19 lit. g) și art.36 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 223-230, art. 519), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se alocă Agenției Proprietății Publice, din fondul de rezervă al Guvernului, suma 

echivalentă în lei a 19 700,00 EUR pentru plata serviciilor de expertiză, a martorilor, 

precum și suma echivalentă în lei a 1075,39 EUR pentru plata serviciilor de 

stenografiere, propuse de Biroul Asociat de Avocați „Buruiană & Partners” în procesul 

de apărare a intereselor statului în cauza de arbitraj investițional internațional 

Komaksavia Airport Invest LTD împotriva Republicii Moldova. 

2. Agenția Proprietății Publice va distribui suma prevăzută la pct. 1 Biroului 

Asociat de Avocați „Buruiană & Partners” în temeiul unui Acord adițional la Contractul 

de prestări servicii de reprezentare și apărare în procedura de arbitraj investițional 

internațional în procesul de apărare a intereselor statului în cauza de arbitraj investițional 

internațional Komaksavia Airport Invest LTD împotriva Republicii Moldova, din 23 

octombrie 2020, încheiat între Agenția Proprietății Publice și Biroul Asociat de Avocați 

„Buruiană & Partners”. 

3. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate la pct. 1, la prezentarea 

documentelor de plată. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  

 

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                                                         

   

Contrasemnează:   

                                    

Ministrul Justiţiei                               

 

 

 

 



 

                                                       

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

    Ministerul Justiției în comun cu Agenția Proprietății Publice 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

    La data de 23 octombrie 2020 în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 741/2020 cu privire la 

încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare, Guvernul Republicii Moldova 

reprezentat de Agenţia Proprietăţii Publice a încheiat contract de asistenţă juridică cu Biroul 

Asociat de Avocați „Buruiana & Partners”  în cauza de arbitraj investiţional internaţional 

Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova (SCC Arbitration V 2020/074), 

pendinte la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț din Stockholm (Regatul 

Suediei).   

     La 4 decembrie 2020 şi 9 decembrie 2020 în adresa Ministerului Justiţiei a parvenit 

demersul BAA „Buruiană & Parteners” în legătură cu cauza de arbitraj nominalizată prin care 

se solicită atragerea a doi experţi din partea Republicii Moldova pentru pregătirea eficientă a 

apărării statului  la faza invocării lipsei de jurisdicţie a Tribunalului arbitral.  

     Potrivit demersului BAA „Buruiană & Parteners”, necesitatea numirii a doi experți la etapa 

invocării de către Republica Moldova a lipsei de competență a Tribunalului arbitral este 

determinată de mai mulți factori. În primul rând, se impune necesitatea expertizei atât în 

domeniul dreptului societăților comerciale al Ciprului, cât și în domeniul dreptului 

internațional privat al Ciprului care sunt în legătură cu problematica abordată în poziția de 

apărare a Republicii Moldova în privința lipsei competenței Tribunalului arbitral. Fiecare 

dintre cei doi experți va aborda din perspectiva acestor diferite ramuri de drept al Ciprului 

problema lipsei calificării de investitor a Komaksavia Airport Invest Ltd. Tribunalul arbitral 

trebuie convins că din mai multe perspective și temeiuri diverse ale dreptului Republicii Cipru, 

Komaksavia Airport Invest Ltd nu se califică ca investitor în baza Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind promovarea si protejarea 

investițiilor și, prin urmare, Tribunalului arbitral îi lipsește competența să hotărască asupra 

fondului Cauzei arbitrale. În al doilea rând, practica arbitrală a diverselor arbitraje 

internaționale la subiectul lipsei calității de investitor al companiilor înregistrate în Cipru nu 

este univocă, prin urmare, eforturi sporite sunt necesare pentru a aduce argumente diverse de 

la diferiți experți pentru a informa mai bine și multilateral opinia Tribunalului arbitral și pentru 

a-l convinge de justețea argumentelor și poziției Republicii Moldova în această cauză. În al 

treilea rând, în cauze de arbitraj similare în care s-a invocat lipsa calității de investitor al 

companiilor din Cipru (aceste argumente au fost aduse de statele pârâte în diferite cazuri) au 

participat mai mulți experți care s-au concentrat pe diverse aspecte în care ei au apărut ca 

experți și au depus opinii (rapoarte). 

      Experții vor elabora rapoartele de expertiză (opiniile lor) pentru această etapă a procedurii 

în scopul probării lipsei de competență a Tribunalului arbitral pe care reprezentatul prin 

procură o va invoca în memoriul care urmează a fi depus.  

      Se va nota că, în ipoteza constatării lipsei de jurisdicție a tribunalului de arbitraj, fondul 

cauzei nu va mai fi examinat, fapt ce va duce la încetarea procesului. 

      La 9 decembrie 2020 în vederea examinării demersului nominalizat, Agenţia Proprietăţii 

Publice a convocat o şedinţă de lucru cu participarea reprezentanţilor BAA „Buruiană & 

Parteners”, Cancelariei de Stat, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor şi Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii, iar în urma dezbaterii asupra subiectului în cauză, ţinînd cont de 



importanţa litigiului şi valoare prejudiciului pretins de la stat, precum şi ipoteza lipsei de 

jurisdicţie a tribunalului arbitral, fapt ce va duce la încetarea procesului, s-a decis unanim 

necesară numirea şi prezentarea concluziilor experţilor în procedura arbitrală respectivă 

propuşi de BAA „Buruiană & Parteners” în domeniul dreptului societăţilor comerciale a 

Ciprului şi în domeniul dreptului internaţional privat al Ciprului.  

       Ulterior, Agenţia Proprietăţii Publice şi Ministerul Justiţiei s-au adresat Guvernului în 

vederea luării unei decizii la nivel înalt privind procedura de atragere a experţilor.  

       Prin scrisoarea Guvernului nr. 15-03-11293 din 15 decembrie 2020 s-a acceptat 

propunerea privind demararea procedurii de atragere a experţilor şi s-a solicitat Agenţiei 

Proprietăţii Publice şi Ministerului Justiţiei întreprinderea acţiunilor ce se impun întru a nu 

admite prejudicierea intereselor statului. 

       La 19 ianuarie 2021  Agenţia Proprietăţii Publice în contextul scrisorii Cancelariei de Stat 

nr. 15-06-25-240 din 18 ianuarie 2021 a convocat o şedinţă cu participarea reprezentantului 

Ministerului Justiţiei în legătură cu necesitatea contractării şi achitării stenografierii la 

solicitarea din 15 ianuarie 2021 a BAA „Buruiană & Parteners”, unde s-a decis a pune în 

sarcina avocatului Mihai BURUIANĂ reprezentant al BAA „Buruiană & Parteners” 

identificarea stenografului/stenografilor, identificarea costurilor pentru serviciile de 

stenografiere, comunicarea Ministerul Justiţiei a costurilor totale pentru serviciile de 

stenografiere şi contractarea stenografului/stenografilor. 

       La 4 februarie 2021 BAA „Buruiană & Parteners” a încheiat contractul de prestare a 

serviciilor de stenografiere cu compania  European Deposition Services (CC Production Ltd.) 

în sumă de 1 075,39 euro, urmînd ca suma respectivă să-i fie rambursată de către Guvernul 

Republicii Moldova.  

       La 19 aprilie 2021 Agenţia Proprietăţii Publice a convocat o şedinţă de lucru cu 

participarea Cancelariei de Stat, Ministerul Justiţiei şi BAA „Buruiană & Parteners” dar în 

lipsa Ministerului Finanţelor în legătură cu necesitatea achitării expertului, martorului (înlocuit 

cu un expert) şi stenografului care sunt antrenaţi din partea Republicii Moldova în cauza de 

arbitraj care priveşte Contractul de concesiune a bunurilor statului în Aeroportul Internaţional 

Chişinău. La această ședință s-a solicitat repetat să fie încheiate cît mai curînd contractele cu 

expertul şi martorul, astfel încît rapoartele lor să fie livrate pînă la data depunerii memoriului 

de către Republica Moldova în această cauză de arbitraj, care este la 7 mai 2021.  

        Astfel, se impune elaborarea în condiţiile legii a proiectului Hotărîrii Guvernului prin 

care se propune alocarea Agenției Proprietății Publice, din fondul de rezervă al Guvernului, 

suma echivalentă în lei a 19 700,00 euro pentru plata serviciilor de expertiză şi serviciilor de 

martori precum şi suma echivalentă în lei a 1 075,39 euro pentru plata serviciilor de 

stenografiere, propuși de Biroul Asociat de Avocați „Buruiana & Partners” în procesul de 

apărare a intereselor statului în cauza de arbitraj investițional internațional Komaksavia 

Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova. 

       Prin urmare, dat fiind că în bugetul de stat pe anul 2021 nu au fost prevăzute mijloace 

financiare în scopul achitării serviciilor de acest gen, se propune alocarea mijloacelor 

financiare din fondul de rezervă al Guvernului conform pct. 5 din Regulamentul privind 

gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

862/2015. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

      Proiectul menționat nu transpune legislația Uniunii Europene. 



 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

       Principalele prevederi a proiectului se rezumă la alocarea mijloacelor financiare, în scopul  

asigurării reprezentării eficiente a intereselor statului în cauza de arbitraj investiţional 

internaţional Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova (SCC Arbitration 

V 2020/074), pendinte la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț din Stockholm 

(Regatul Suediei).   

5. Fundamentarea economico-financiară 

       Sursele financiare vor fi alocate din Fondul de rezervă al Guvernului.   

6. 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 normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

       Proiectul  va fi supus procedurii de avizare în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/ 

2017 cu privire la actele normative. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

      Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție 

în conformitate cu art. 35 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative. 
 

 

 

 

  Secretar de stat                                                    Tatiana TVERDUN   
 

 
 

 

 

 
 

 

 


