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I mai 2010 mun. Chişinău
l^ iu l  economic în următoarea componenţă: 
i-xedinte: Natalia Moldovanu 
Ijecâtori: Valentin Barba şi Ion Vîlcov

evaminînd în şedinţă publică procesul pornit în baza cererii de recurs 
Liarată de Procuratura Generală a Republicii Moldova şi cererii de alăturare 
Irecurs a Ministerului Economiei împotriva hotărîrii Curţii de Apel Economice 
In 05 martie 2010 adoptată în pricina economică la cererea de chemare în 
liecată a Procuraturii Generale a Republicii Moldova, în interesele statului, în 
Irsoana Ministerului Economiei către Agenţia Proprietăţii Publice şi Î.C.S. 
tlfa - Engineering" S.R.L. privind rezilierea contractului de vînzare- 
Impărare a pachetului de acţiuni ale statului în societatea S.A. „Moldova -
p ,

prin care a fost a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea sus indicată, 
audiind explicaţiile reprezentantului recurentului -  Procuraturii Generale - 

■isile Boaghe (procura nr. 22 -  138/10 din 26.04.2010, valabilă pe termen de un

r reprezentantului -  Ministerului Economiei -  Vasile Vulpe (procura nr. 11 - 
pldin 29.10.2009, valabilă pe un termen de un an) 

reprezentantului -  Agenţiei Proprietăţii Publice -  Angela Susanu (procura 
1 05 - 04 - 307 din 03.03.2010, valabilă pe un termen de un an), 

reprezentantului Î.C.S. „Alfa -  Engineering" S.R.L. -  Dobre Lilia (procura 
I 4 martie 2010, valabilă pe un termen de un an),

a C O N S T A T A T :
La data de 13 februarie 2010 Procuratura Generală acţionînd în interesele 

h - ui în persoana Ministerului Economiei a înaintat în instanţa de judecată o 
‘re de chemare în judecată către Agenţia Proprietăţii Publice şi Î.C.S. "Alfa -

"eering" S.R.L., or. Căuşeni privind rezilierea contractului de vînzare - 
Rpărare a pachetului de acţiuni ale statului în S.A. „Moldova -  Tur" expuse 

ncurs investiţional nr. 6 din 21.11.2006, încheiat între Agenţia Proprietăţii 
r lc.e Şi Î-C.S. "Alfa -  Engineering" S.R.L.
[ i n  motivarea acţiunii organul de procuratură a invocat că la data de 
| 2006 Agenţia Proprietăţii Publice şi Î.C.S. "Alfa -  Engineering" S.R.L. au 

eiat contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în 
‘ "Moldova -  Tur" expuse la concursul investiţional.



TŢ—
Reclamantul susţine că, potrivit clauzelor contractuale * * 

pirite i-au fost înstrăinate sub condiţie pachetul de acţiun/T  
mărime de 83, 248 % în S.A. „Moldova -  Tur";

Tot odată, potrivit susţinerilor reclamantului condiţia 
prevăzută în pct. 4.1. al contractului prevede obligaţiunea 
investească în societate S.A. „Moldova-Tur" 33 mln. USD, dir 
reconstrucţia complexului şi construcţia clădirilor noi - 273of 
reutilitatea tehnică şi dezvoltarea întreprinderii 2 850 mii USD 
utilaj -  2 300 mii USD şi asigurare cu programele -  soft 5 ; 
Termenul limita pentru implementarea programului de investiţii 
stabilit în decurs de 2 ani din data semnării, cu posibilitatea 
termenului dat în cazul reţinerii procedurii de primire a autorizaţii' 
de la organele publice competente.

Reclamantul susţine că, la data de 11 ianuarie 2008 S.A. Moldo-, 
fost eliberat certificatul de urbanism, iar la 13 martie 2008 a fost 
autorizaţia de desfiinţare a construcţiilor. Din aceste considere  ̂
reclamantul, la data de 28 iulie 2008 între părţi a fost încheia1 
adiţional la contractul din 21 noiembrie 2006, conform căruia a fos* 
proporţional cu 2 ani, cu extinderea datelor -  limite de in 
investiţiilor.7

La fel, potrivit poziţiei reclamantului, întreprinderea - pirita 
numai 4 295 654 lei RM, în susţinerile iniţiatorului procesului, cu 
directorul Î.C.S. „Alfa-Engineering" S.R.L., motivul pentru care 
respectată programa de investiţii, a fost nesoluţionarea de către 
Municipal Chişinău a problemei privind transmiterea în arendă pe 
îndelungat a terenului aferent a imobilelor sau privatizarea acestuia.

Mai susţine reclamantul că datoriile S.A. „Moldova- Tur" faţă 
de stat au fost stinse din propriile resurse ale societăţii, dar nu 
cumpărătorului, aşa cum prevede clauzele contractuale.

Reclamantul consideră că, întreprinderea intenţionat ter 
termenul executării Programului de investiţii, prin ce, în viziunea 
încalcă prevederile pct. 4.3. al contractului şi Acordului adiţional din

Reclamantul solicită rezilierea contractului de vînzare - cu 
pachetului de acţiuni ale statului în Societatea de Acţiuni „Mol 
expuse la concurs investiţional nr. 6 din 21.11.2006, încheiat în' 
Proprietăţii Publice şi Î.C.S. „Alfa-Engineering" S.R.L.

Drept temei pentru admiterea acţiunii reclamantul a indicat, 
pct. 6.4. al contractului, alin. (1) art. 735 al Codului civil şi pct. 54 (3) Ş 
ale Regulamentului concursurilor investiţionale şi comerciale şi 
directe privind privatizarea patrimoniului public, aprobat prin 
Guvernului nr. 998/2000.

Prin hotărîrea, pronunţată de către Curtea de Apel Economică 
05 martie 2010, cererea organului de procuratură a fost respinsă (f d -
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I în motivarea concluziei sale, instanţa de fond referindtite Ia practica 
Ijjfţii Europene, în special instanţa a menţionat despre cazurile S.R.L. Dacia" 
1 Moldova, Brumarescu vs. Romînia, IPTEH şi alţii vs. Moldova; a relatat că, 
[^prinderea -  pirita fiind în relaţiile contractuale, generate prin încheierea 
I pactului de vînzare -  cumpărare a pachetului de acţiuni (83, 248%) a S.A. 
■Moldova -  Tur", ce pînă la încheierea contractului aparţineau statului, a 
Lniat obligaţiile contractuale de a investi în S.A. „Moldova -  Tur" 33 mln 
ED

U fel, instanţa a constatat că, întrucît S.A. „Moldova -  Tur" nu dispunea 
L-areva acte justificative cu privire la terenului de pămînt, întreprinderea - 
pita a efectuat un şir de lucrări tehnice privind elaborarea documentaţiei 
Icesare pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de

I m privinţa terenului pe care staţionează clădirile şi terenului ajferent 
k fără obţinerea acestor acte este imposibilă demararea lucrărilor de 
Lnstrucţie a complexului hotelier şi purcederea la construcţia clădirii noi.

Din constatările instanţei rezultă că, Î.C.S. „Alfa -  Engineering" S.R.L. în 
Lderea executării clauzelor contractuale a executat o serie de acţiuni ce reies 

pct. 4.2.3. al contractului, care a fost privite în felul următor: cercetări de 
I proiectare, au fost examinate diferite concepţii de reconstruire a complexului 
11 cauză, efectuate cercetări geologice, expertiza structurilor portante ale 
I p?trucţiilor existente, executarea schiţei de proiect privind demontarea 
11 taurantului complexului hotelier „Naţional".
[  S* mai reţinut că întreprinderea -  pîrîta la data de 10 ianuarie 2008 şi 10 
î prtie 2008 a obţinut certificatul de urbanism şi respectiv autorizaţia de 
i | sfiinţare. Obţinînd certificatul de urbanism pîrîta urmează să efectueze 
pările de construire a hotelului „Naţional" cu extinderea în dimensiuni, 

j instruirea unei parcări auto supraetajate, construirea unui complex 
Mfuncţional şi a unui pasaj subteran din contul demolării clădirii 
purantului existent, toate lucrările menţionate potrivit opiniei instanţei de 
p i pot fi efectuate numai odată cu obţinerea autorizaţiilor necesare, ceea ce 
| M din prevederile Regulamentului adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.

privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau 
piinţării construcţiilor şi amenajărilor.

De asemenea, instanţa ce a examinat fondul pricinii a considerat că
■ -mântui a omis termenul general de prescripţie prevăzut în art. 267 al 

l ’Jului civil.
ndicat p j  I Împotriva concluziei instanţei de fond, la data de 13 aprilie54 (3) şi 1 
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2010
|  -ratura Generală, acţionînd în interesele statului în persoana Ministerului 
| miei al Republicii Moldova, a depus cererea de recurs, solicitând casarea 
f - mii din 05 martie 2010 pentru contravinerea acesteia normelor legislaţiei 
r aiale şi procedurale civile (f.d. 216 -  218).
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în sprijinul dezacordului iniţiatorul procesului de contr 
ordine de recurs a invocat, că întreprinderea -  pîrîta nu e, 
contractului, a investit numai 4 295 654 MDL.

Mai invocă recurentul că, obţinînd la data de 11 ianuarie 20* 
de urbanism, precum şi la data de 13 martie 2008 autorizaţia d ' 
investitorul continuă să nu execute programul de investi- 
recurentului, argumentele investitorului ce se referă la condiţia * 
străini cu privire la transmiterea terenului aferent sau privatizarea 
sunt prevăzute în  clauzele contractului fiind nejustificative.

în continuare, recurentul s-a referit la argumentele de drer- n 
cerere de chemare în judecată, repetînd acestea. Ca urmare 
instrumentului de atac, recurentul deduce că investitorul nu este 
respecte obligaţiile contractuale.

Careva alte temeiuri organul -  recurent nu a invocat, 
în referinţa depusă de către S.R.L. „Alfa Engineering 

respingerea cererii de atac cu menţinerea în vigoare a hotărîrii prime 
în cadrul examinării cererii de recurs reprezentantul Ministeiu • 

al Republicii Moldova a depus cererea de alăturare la recurs. Repre 
recurentului a susţinut motivele invocate de către organul procurator: 

în şedinţa Colegiului, reprezentanţii recurenţilor: Procuraturii G 
Ministerului economiei al RM au solicitat admiterea recursului in 
motivele invocate.

în şedinţa instanţei de recurs atît reprezentantul S.R.L. „Alfa En 
cît şi reprezentantul Agenţiei Proprietăţii Publice au solicitat resping 
de atac şi menţinerea în vigoare a hotărîrii primei instanţe

în conformitate cu lit. a) art. 417 al Codului de procedură civil 
de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să-l respingă şi si 
hotărîrea primei instanţe.

Audiind opiniile participanţilor la proces, studiind materialele 
raport cu argumentele invocate de către participanţii la proce> 
economic consideră necesar de a respinge recursul înaintat.

In motivare concluziei, instanţa reaminteşte că în conformitate oi 
410 al Codului de procedură civilă, la judecarea pricinii în recurs 
verifică, în limitele recursului declarat, în baza materialelor din 
noilor înscrisuri, corectitudinea aplicării şi interpretării de către pnr 
a normelor de drept material şi procedural.

Analizînd pretinderile organelor - recurente, Colegiul a ajuns
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că, instanţele judecătoreşti au examinat pricina sub toate aspectele - i;er
şi au apreciat corect probele prezentate, iar argumentele invocate 
acestora, în esenţa lor, sînt similare argumentelor invocate în 
cărora instanţele judecătoreşti le-au dat o apreciere corectă, a'â* 
cumulul de dovezi administrate în cadrul dezbaterilor judiciar 
conform cerinţelor art. 130 CPC.
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# *Astfel, in limitele argumentelor invocate în cererea, instanţa reţine că 
^jnţele corect au determinat evenimentele relevante pentru soluţionarea 

•inii. Astfel, potrivit hotărîrilor din procese -  verbale ale şedinţei Comisiei 
^tru desfăşurarea concursurilor şi negocierilor directe la privatizarea 
etrimoniului public cu nr. 8,9 şi 10 din lunile septembrie - noiembrie 2006 a

II  acceptată oferta Î.C.S. „Alfa- Engineering" S.R.L. privind cumpărarea
J  getului de acţiuni - 1 081 506 de un. (83, 248%) ale statului în S.A. „Moldova

a ajuns U 
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Tur.
la 21 noiembrie 2006 Agenţia Proprietăţii Publice a încheiat cu Î.C.S. „ Alfa- 

Agineering" S.R.L. contractul de vînzare -  cumpărare al pachetului de acţiuni 
..indicat (f.d. 30 -  34; 82 -  86).

potrivit clauzelor contractuale întreprinderea -  cumpărător s-a obligat să 
Iute preţul obiectului contractului indicat în sumă de 2 150 000 USD, garanţia 
participare în sumă de 200 000 MDL şi impozitul privat în sumă de 21500 

SD-1% din preţul obiectului contractului (f.d. 31, 83). La fel, întreprinderea - 
aimat şi-a asumat şi obligaţiile investiţionale în valoarea totală de 33 000 000 
,$D, pentru perioade şi direcţionate spre: reconstrucţia complexului şi 
instrucţia clădirilor noi - 27 300 000 USD (2007 -  7 450 000 USD, 2008 - 
850 000 USD); reutilarea tehnică şi dezvoltarea întreprinderii -  2 850 000 USD 

W  - 1 100 000 USD, 2008 -  1 750 000 USD); procurarea de utilaj - 2 300 000 
IfD (2007 -  1 150 000 USD, 2008 -  1 750 000 USD); asigurare cu programe, 
I uri - 550 000 USD (2007 - 300 000 USD, 2008 -  250 000 USD).
|  Pentru achitarea preţului obiectului contractului prin dispoziţiile de plată 

.95 din 17 noiembrie 2006 -  au fost transferaţi 283 787,10 lei RM; nr. 98 din 20 
iembrie 2006 -  au fost transferaţi 28 185 590 lei RM; nr. 102 din 21 noiembrie 

- au fost transferaţi 1677 lei RM (f.d. 79 -  81). Părţile nu au contestat 
ferurile băneşti.
Analizînd prevederile contractului, Colegiul atestă că părţile clar au 

inat condiţiile executării contractului, în acest sens Colegiul se referă la 
tarea obligaţiilor investiţionale, ori condiţiile de achitare a preţului 

tractului nu au fost puse în discuţie. Tot odată, Colegiul relevă că executarea 
•nţei părţilor, manifestată în conţinutul contractului, este posibilă numai în 
tele legislaţiei în vigoare ce reglementează domeniul raporturilor în cauză. 
Prin urmare, domeniul construcţiilor cere respectarea strictă a legislaţiei cu 
’ire la efectuarea a construcţiei sau reconstrucţiei clădirilor. Cadrul/ 7

nnativ: Hotărîrea Guvernului nr. 360/1997 şi altele, dictează necesitatea de la 
Jcitant să se obţine actele necesare în vederea începerii a construcţiei, cum ar 
certificatul de urbanism, autorizaţia de desfiinţare şi altele, 

bin materialele cauzei rezultă că, intimata avînd în vedere cele menţionate
: ţionat în vederea obţinerii actelor indicate. în acest sens, la data de 02 mai/

a fost depusă cererea privind eliberarea certificatului de urbanism (f.d. 
')■ La data de 17 mai 2007 a fost acceptată concepţia de reconstrucţie a 
Pixului hotelier „Naţional" (f.d. 120).
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MLa data de lllan u a rie  2008 intimatei a fost eliberat certîffcat 
(f.d. 123), iar la data de 13 martie 2008 eliberată autorizaţie de U 
125).

în principiu, din conţinutul instrumentului de atac recure 
aceste fapte, însă susţinînd excepţia de neexecutare, a 
întreprinderea -  intimată tocmai peste 6 luni, la 02 mai 2007 
organul competent pentru obţinerea certificatului. Adică, recure - 
că acţiunile de adresare pentru obţinerea certificatului de 
necontestarea de către întreprinderea -  intimata a inacţiunilor orga- 
local abilitat pentru eliberarea certificatului respectiv 
pentru rezilierea contractului. Instanţa

serveşte dj
respinge argumentul reo_ 

consideră că din acţiunile întreprinderii -  intimate la etapa examina 
cauze, nu se poate deduce o concluzie certă că întreprinde^ 
imposibilitate de a executa obligaţiile asumate în baza contractului r- 

Aceasta concluzie rezultă din aceea că, statul -  o parte a cor- 
cauză, în persoana Agenţiei Proprietăţii Publice, a decăzut de acord, j 
pct. 5.6. al contractului de vînzare -  cumpărare (f.d. 85) să 
programul de investiţii. în acest sens părţile au încheiat Acordui 
contractul de vînzare -  cumpărare al pachetului de acţiuni ale sta 
„Moldova -  Tur" şi Anexa nr. 1 la contractul respectiv (f.d. 115 - 116i 

Potrivit clauzelor contractuale, investiţiile au fost prelungite pe \ 
de 2 doi ani, adică 2009 -  2010. Astfel, Colegiul concluzionez 
recunoscut că, întinderea executării obligaţiunilor investiţionale se 
unor circumstanţe obiective, instanţei nu a fost prezentat nici teme 
pentru a decide altfel decît părţile contractuale

Colegiul consideră că temeiurile sus indicate, invocate de cătr 
procuraturii nu pot fi puse în baza hotărîrii de reziliere a contractului 

La fel, Colegiul respinge afirmaţia organului -  recurent, ii 
sprijinul conceptului de reziliere a contractului precum că, S. A. 
Tur" din sursele proprii a achitat datoriile faţă de bugetul de stat, dar 
intimatei, ca urmare se invocă că întreprinderea -  intimată nu 
5.5 al contractului.

Conform clauzelor contractuale (pct. 4.2.1.) întreprinderea - cum 
obligat să achite datoriile faţă de bugetul de stat şi bugetul asigu 
în termen de 5 zile din momentul semnării contractului. Astfel, 
concluzie certă despre existenţa la momentul semnării contractului i 
datoriilor faţă de bugetul naţional. în continuare, respingerea cu 
fost rezumată reieşind din aceea că organele - recurente nu au 
susţinerea afirmaţiei invocate probe pertinente, care ar acorda pos-- 
ajunge la concluzie că datoriile bugetare, care conform bilanţ0* 
pentru primele 6 luni a an. 2006 alcătuiau 369 621 lei RM (f.d. 10H i 
momentul încheierii contractului a acestora părţile nu au negat 
din sursele proprii a S.A. „Moldova -  Tur", adică au fost au-

ifa



- A  ....
fierea contractului de vînzare -  cumpărare. Or, de altfel, potrivit 
^catului nr. 17-12/4-08/941 din 24 noiembrie 2006 S.A. „Moldova - Tur"

‘ avea datorii faţă de bugetul public naţional. Mai mult ca atît, Agenţia 
varietăţii Publice, partea a contractului nu a semnalizat despre neexecutarea 
eJtei obligaţiuni după expirarea termenului de 5 zile prevăzut în pct. 4.2.1.

Din considerentele menţionate, Colegiul a ajuns la concluzie că, temeiurile 
şocate de către recurenţii nu şi-au găsit confirmare în şedinţa de judecată prin 
jjnare urmează să fie respinse. Or, în conformitate cu alin. (1) art. 735 al 
fiului civil o parte poate rezolvi contractul dacă există o neexecutare esenţială 
fa partea celeilalte părţi. Din prevederile normei date rezultă că pentru a 
[oduce efectele juridice declaraţia de reziliere a contractului trebuie să 

lească cumulativ următoarele condiţii: a) una din părţi nu şi-a executat 
iigaţia contractuală şi b) neexecutarea trebuie să fie esenţială. Dacă 
-xecutarea este esenţială sau nu, aceasta se va determina în conformitate cu 

*uinstanţele concrete ale cazului şi ţinînd cont de interesele patrimoniale şi 
L-patrimoniale pe care le are creditorul în executarea corespunzătoare a 

de gradul de vinovăţie al debitorului şi de alte circumstanţe
l̂evante.

Apreciind astfel acţiunile întreprinderii -  intimate Colegiul nu observă 
un element de rea-credinţă în comportamentul reclamantului pînă la acest 

Dement. Preţul contractului de vînzare -  cumpărare a fost achitat, părţile nu au 
mnalizat despre nexecutarea acestei obligaţii. Alte acţiuni în vedere întinderii 
ieoitării obligaţiunilor investiţionale se datorează iîn mare măsură unor 
ixumstanţe ce nu depinde de voinţa persoanei în cauză.

De asemenea, instanţelor judecătoreşti au fost prezentate actele ce confirmă 
te de cttfl Jpinâ la prezent de către întreprinderea - intimata au fost investite mijloacele 

^jmnciare în sumă de 4 255 248, 25 lei RM pentru obţinerea actelor necesare de 
| mire a procesului de reconstrucţie a obiectului contractului în cauză (f.d. 132-
b

In acelaşi timp aşa şi nu s-a contestat faptul că întreprinderea reclamantă are 
F'°ie de timp pentru a obţine actele necesare, pentru pornirea procedurii de 
Lestire a proiectului într-o măsură prevăzută de contract.

■ea-cuir.® I Rezumînd astfel, Colegiul chiar şi presupunînd că întreprinderea depăşeşte 
aciouran^H fapt termenul executării obligaţiilor contractuale, instanţa trebuie să examineze 

Jeul dacă ingerinţa în formă de rezilierea contractului, va fi aplicată în mod 
Ipporţional cu circumstanţele acestei speţe şi respectarea dreptului de proprietate 

t în urma încheierii contractului de vînzare -  cumpărare în cauză. Or, după 
Curtea Europeană a declarat în practica sa constantă, la examinarea 

bilităţii aplicării ingerinţei în dreptul de proprietate trebuie de asigurat un 
jHbru just între cerinţele interesului general al comunităţii şi cerinţele protecţiei 
"‘'irilor fundamentale ale persoanei, găsirea unui astfel de echilibru just fiind 

fă întregii Convenţii (cauza S.R.L. Dacia vs. Moldova, par. 57).
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Din' considerentele stabilite, la etapa dată Colegul rezuma 
organelor sunt de natura formală, care nu pot fi imputabile întreprind , 
luarea în consideraţie a acestora va aduce la încălcarea justulu ** 
interes public şi dreptul individual al persoanei la propriei- 
inadmisibil şi urmează a fi respins. Or, de altfel, fără un motiv justifr 
de utilitatea publică, prin care se poate deduce un prejudiciu ^  
prejudiciu ce poate să fie cauzat societăţii sau statului, sau neo-/ 
bunului în interes public, ce a acorda posibilitatea de a dispu> . 
bunului prin rezilierea contractului în cauză, instanţa concluzionez 
cauză va purtă o povară individuală şi excesivă (a se vedea Sporronoar- 
23.09.1982, seria A nr. 52, §§ 69-74, şi Brumărescu vs. România, nr. 28342/%

Pentru aceste motive şi în conformitate cu art. 417 din Codul 
Civilă, Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie

D E C I D E :
Se respinge recursul declarat de către Procuratura Generala a 

Moldova şi cererea de alăturare la recurs depusă de către Minister, 
împotriva hotărîrii Curţii de Apel Economice din 05 martie 2010 
pricina economică la cererea de chemare în judecată a Procuraturi 
Republicii Moldova, în interesele statului, în persoana Ministerul^ 
către Agenţia Proprietăţii Publice şi Î.C.S. „Alfa - Engineering" SR. 
rezilierea contractului de vînzare- cumpărare nr. 6 din 21.11.2006 .: 
de acţiuni ale statului în S.A. „Moldova -  Tur7'.

Se menţine hotărîrea din 05 martie 2010 pronunţată în pricina 
modificări.

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.

Preşedinte 

Natalia Moldovănu


