NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract și
alocarea mijloacelor financiare
Numele autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract și alocarea mijloacelor
financiare este elaborat de către Ministerul Justiţiei în scopul asigurării reprezentării intereselor
statului în acţiunea înaintată de Gater Assets Limited împotriva Republicii Moldova, pendinte în
faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA).
Argumentarea necesităţii de reglementare
La data de 2 iunie 2016, Gater Assets Limited (o companie cu răspundere limitată, organizată
în conformitate cu legile Insulelor Virgine Britanice) a iniţiat un litigiu împotriva Republicii
Moldova în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA),
prin care solicită reînnoirea hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva lui SC
“Gaznabtranzit” SA, SC “Moldovagaz” SA şi statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie
2000, prin care s-a dispus la plata prejudiciului, plus dobânda de întârziere.
Cauza are ca obiect reînnoirea hotărârii judecătoreşti din 14 iulie 2000 a Curţii Districtuale a
Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA), ce a rezultat din recunoaşterea unei
sentinţe arbitrale din 12 noiembrie 1998, în urma arbitrajului administrat de către Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse cu sediul la
Moscova, în temeiul unei clauze de arbitraj.
Astfel, în condiţiile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la
reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi
internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), prin
Ordinul Ministrului Justiției nr. 76 din 09 februarie 2017 a fost desemnată componenţa nominală a
Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de
arbitraj internaţionale, care a dispus organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a
reprezentanţilor intereselor statului în cauza iniţiată de Gater Assets Limited împotriva Republicii
Moldova, pendinte în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului (SUA).
La 23 mai 2017 Comisia, a desemnat drept cîştigător al concursului de selectare a
reprezentantului statului în cauza respectivă pe CA ”Vladimir Iurkovscki” în cooperare cu Schönherr
Rechsanwalte Gmbtl Schoenherr S.R.L în parteneriat cu Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz).
La 10 iulie 2017 în baza Hotărîrii Guvernului nr. 502 din 3 iulie 2017 cu privire la încheierea
unui contract și alocarea mijloacelor financiare, Ministerul Justiției a semnat contractul de asistență
juridică cu compania de avocatură Schoenherr Rechsanwaite GmbH (Austria) şi Cabinetul avocatului
„Vladimir Iurkovski” (Republica Moldova).
Dat fiind că la momentul semnării contractului dosarul se afla deja în procedura instanței de
apel, obiectul contractului semnat între Guvernul Republicii Moldova în persoana ministrului justiției
și Chaffetz Lindsey în parteneriat cu Schoenherr Rechsanwalte GmbH (Austria) și C.A. “Vladimir
Iurkovski” (Moldova) rezidă în oferire de consultanță și reprezentare în faţa Curţii de Apel a
Circuitului 2 a SUA.
Ulterior, părțile în litigiu în urma negocierilor au decis, iar instanța a admis reexaminarea
cauzei în prima instanță în fața Curții Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New
York (United States District Court Southern District of New York, USA). În aceste condiții,
circumstanțele cu privire la continuarea obligațiilor contractuale au decăzut.
Prin urmare, Comisia de selectare a inițiat un nou concurs conform Hotărîrii Guvernului nr.
764/12.10.13 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile
de arbitraj naționale și internaționale.

La 12 ianuarie 2018 Comisia, a desemnat repetat cîştigător al concursului de selectare a
reprezentantului statului în cauza respectivă pe CA ”Vladimir Iurkovscki” în cooperare cu Schönherr
Rechsanwalte Gmbtl Schoenherr S.R.L în parteneriat cu Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz).
Prin urmare, în condiţiile pct. 62 a Hotărîrii de Guvern nominalizate, partea în litigiu urmează
a încheia contractul de asistență juridică cu CA ”Vladimir Iurkovscki” în cooperare cu Schönherr
Rechsanwalte Gmbtl Schoenherr S.R.L în parteneriat cu Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz).
Reieșind din faptul că Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează domeniul vizat de
litigiu potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 690 din 30 septembrie 2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, acesta urmează a semna contractul.
Prin proiectul Hotărîrii Guvernului se propune împuternicirea ministrului economiei și
infrastructurii de a semna în numele Guvernului contractul de asistență juridică cu CA ”Vladimir
Iurkovscki” în cooperare cu Schönherr Rechsanwalte Gmbtl Schoenherr S.R.L în parteneriat cu
Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz), precum şi actele, acordurile şi procesele-verbale necesare pentru
buna executare şi realizare a contractului numit.
Fundamentarea economico-financiară
Oferta financiară a căștigătorului concursului este de 243 000,00 dolari SUA pentru
reprezentarea în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului
(SUA),. ce include serviciile de reprezentare a intereselor Republicii Moldova precum și costurile și
cheltuielile suplimentare.
Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract și 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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