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Stimate d-le Președinte, 
 
La data de 29 iulie 2020, am transmis în atenția Dvs. o scrisoare cu două Rapoarte de investigații ale unor 
organizații internaționale renumite, care fac lumină asupra încălcărilor comise de domnului Thomas Moser, care 
au dus la însușirea ilegală a anumitor active în Republica Moldova. Considerăm că, în calitate de instituție 
internațională, ale cărei valori de bază sunt transparența și integritatea, Banca are angajamentul ferm să 
investigheze orice petiție întemeiată care este susținută de dovezi și că scrisoarea noastră cu dovezile prezentate 
va declanșa o investigație internă a încalcărilor comise. 
 
Regretăm că suntem nevoiți să apelăm la Dvs. pentru a doua oară într-o perioadă atât de scurtă de timp, însă 
situația se schimbă și se agravează atât de rapid încât suntem nevoiți să o facem public. 
 
1.  Dna Angela Sax, șefa oficiul local al BERD, într-o intervenție televizată (https://protv.md/actualitate/banca-
europeana-pentru-reconstructie-si-dezvoltare-despre-decizia-curtii-de-apel-chisinau-ultimele-evenimente-
legate-de-deciziile-judecatoresti-umbresc-climatul-investitional-din-moldova-si-slabesc-din-credibilitatea-
moldovei-video---2530155.html), a acuzat public instanțele judecătorești din Republicii Moldova de emiterea 
unei hotărâri în defavoarea d-ui Moser, a exprimat îngrijorări nefondate cu privire la interesul economic al 
Băncii în portul Giurgiulești, la continuarea activității portului și respectiv, la impactul care îl vor resimți alte 
companii care depind de activitatea Portului, și a susținut, că evoluțiile recente ale litigiilor au aruncat o umbră 
asupra climatului investițional din Moldova, subminând încrederea în eforturile de promovare a Moldovei ca 
destinație pentru business. Nu există nici un fel de motive pentru afirmațiile de mai sus și noi, la rândul nostru, 
nu am contestat niciodată interesele legitime ale BERD în Port sau necesitatea funcționării stabile a acestuia ca 
o entitate de infrastructură vitală a economiei Republicii Moldova (am reiterat-o în mod în public). 
 
În aceeași știre publică, s-a afișat, fără un temei legal, că BERD este principalul beneficiar (65%) al 
dividendelor și veniturilor care vor fi primite din vânzarea de acțiuni ale companiei operator al portului, ceea ce, 
după cum cunoașteți, nu corespunde adevărului. Considerăm, dle Președinte, că o astfel de intervenție publică 
a unui oficial din cadrul BERD depășește în mod flagrant regulile democratice de lobby și prezintă riscuri de 
deteriorare a imaginii și intereselor financiare ale Băncii. Precum cunoaștem, companiile care operează în port 
au aboradt până în prezent o atitudine rezonabilă și bine-chibzuită cu privire la litigiile corporative între 
acționarii companiei operator al portului, iar intervențiile publice ale unui oficial BERD ar putea submina 
funcționarea și situația financiară a portului, dăunând tuturor părților, inclusiv BERD. 



2. În mod surprinzător pentru noi, în ultima perioadă BERD a alocat eforturi și resurse considerabile pentru a 
interveni în procesele judiciare dintre BEMOL și fostul administrator Thomas Moser (unde există o decizie a 
Curții Supreme a Republicii Moldova) și a cerut Curții de Apel să revizuie decizia menționată mai sus, care este 
definitivă și irevocabilă. 
 
O astfel de schimbare a poziției Băncii este una foarte stranie și inexplicabilă pentru un observator independent. 
În primul rând, termenul de 3 luni pentru revizuirea deciziei definitive menționate de mult timp a expirat (fiind 
emisă în martie 2019 și devenind cunoscută BERD la începutul lunii decembrie 2019). În al doilea rând, prin 
cererea de revizuire, BERD subminează eforturile legale ale statului pentru asigurarea unui proces echitabil în 
Moldova și a principiului autorității lucrului judecat, care rezultă din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului (art. 6, paragraful 1). Securitatea raporturilor juridice, ca aspect important al principiului autorității 
lucrului judecat, reiterat constant de CEDO (Brumarescu vs. România 1999, Roșca vs. Moldova 2005, Sfinx-
Impex vs. Moldova 2012 etc.), este bazată pe caracterului final și irevocabil al hotărârilor judecătorești. Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în mod repetat a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea principiului 
menționat, iar acum cererea de revizuire a BERD riscă să determine o nouă condamnare a țării de către CEDO 
și plata unor sume importante de către contribuabilii moldoveni. Ne îndoim, dle Președinte, că aceasta se 
încadrează în mandatul public al BERD și suntem profund preocupați de modul în care BERD și-a permis să fie 
atrasă în acest litigiu privat. 
 
3. Cel mai recent moment critic și alarmant este legat de tentativa de a trece prin Guvern și Parlament într-o 
singură zi (20 iulie 2020) într-o manieră extrem de dubioasă și netransparentă, un proiect de lege care modifică 
unele legi vitale pentru stat: Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, Legea privind societățile cu răspundere limitată, Codul de executare, Legea privind înregistrarea 
de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. 
 
În timpul prezentării acestui proiect de lege în Parlament, domnul Nicolae Esanu (un respectat jurist moldovean, 
actualmente consilier al Prim-Ministrului) a recunoscut public că proiectul de lege a fost elaborat de alte 
persoane și cu încălcarea normelor legale de creație legislativă (în ciuda preocupării constante a D-sale în 
Guvern să stopeze această practică, cum a anunțat D-sa), urmărind trimiterea unui semnal către instanțele 
judecătorești din Moldova cu privire la litigiile în curs de examinare pe cazurile legate de sechestrarea bunurilor 
beneficiarilor efectivi ai companiilor moldovenești (fără îndoială, este vorba despre litigiile curente dintre 
BEMOL și domnul Moser) și că proiect de lege “a fost discutat foarte demult, în întâlniri cu ambasadorii”. 
 
La scurt timp după aceasta, Ambasadorul UE în Republica Moldova și-a exprimat în mod public îngrijorarea cu 
privire la noul proiect de lege și la modul netransparent de promovare a acestuia, iar ulterior presa a vorbit 
despre faptul că BERD ar fi promotorul proiectului de lege în cauză. Sperăm, dle Președinte, că BERD, ca 
organizație internațională cu o integritate impecabilă, va rămâne întotdeauna în afara oricărei tentative de a se 
lăsa atrasă în promovarea intereselor private dubioase, împotriva interesului public și a ordinii de drept. Vă 
promitem public să Vă alertăm imediat dacă dl Moser va folosi proiectul de lege de mai sus în calitate de 
argument în favoarea sa în instanțele judecătorești naționale, în tentativa de a le influența, fapt care ar dezvălui 
imediat întreaga schemă legată de promovarea proiectului de lege de mai sus în interesele lui personale. 
 
Domnule Președinte, este datoria noastră să Vă alertăm asupra faptelor de mai sus și impactului potențial al 
acestora asupra reputației și respectului pentru BERD. De asemenea, trebuie să solicităm intervenția 
dumneavoastră pentru a preveni acțiunile necorespunzătoare din partea oficiul local al BERD. 
 
Cu respect, 
ÎCS BEMOL RETAIL SRL 


