
Proiect 

 

 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr. ____ 

 

din ____ __________2019 

 

cu privire la încheierea unui contract şi alocarea 

mijloacelor financiare 

 

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

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr.223-230, art.519) cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1.Se ia act de rezultatele selecţiei companiei de avocatură pentru reprezentarea intereselor 

statului în acţiunea înaintată de Gater Assets Limited împotriva Republicii Moldova, alături de 

SС „Gazsnabtranzit” SA şi SC „Moldovagaz” SA, pendinte  în faţa Curţii de Apel a Statelor 

Unite pentru al Doilea Circuit (SUA), 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, 

art. 826). 

2.Se împuterniceşte ministrul economiei și infrastructurii să semneze în numele 

Guvernului, contractul de asistență juridică cu compania de avocatură „Steptoe & Johnson” LLP 

(Washington, SUA) în parteneriat cu Biroul asociat de avocaţi „Tănase & Partenerii” (Republica 

Moldova), precum şi actele, acordurile şi procesele-verbale necesare pentru buna executare şi 

realizare a contractului numit. 

3.Se alocă Ministerului Economiei și Infrastructurii, din fondul de rezervă al Guvernului, 

suma de 171 500,00 dolari SUA pentru plata onorariilor companiei de avocatură „Steptoe & 

Johnson” LLP (Washington, SUA) în parteneriat cu Biroul asociat de avocaţi „Tănase & 

Partenerii” (Republica Moldova), conform contractului de asistență juridică. 

4.Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile menţionate la pct. 3 la prezentarea 

documentelor de plată. 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                                             

Contrasemnează:   

Ministrul Finanțelor                                     

Ministrul Economiei și Infrastructurii                                 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Nr. _____ 

от  ________________2019 

о заключении договора и выделении  

финансовых средств 

 

            На основании пункта g) статьи 19 и  пункта а) части (1) статьи 36 Закона № 181 от 

25 июля 2014 года о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 223-230, ст. 519), с 

последующими изменениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять к сведению результаты конкурса по отбору адвокатской компании для 

представления интересов государства в деле «Gater Assets Limited» против Республики 

Молдова, АО «Газнабтранзит» и АО «Moлдовагаз», находящемся на рассмотрении в 

Апелляционном суде второго округа Соединенных Штатов Америки (США), согласно 

Постановлению Правительства № 764 от 12 октября 2012 г. «О представлении интересов 

государства в национальных и международных судебных инстанциях и арбитражных 

учреждениях» (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 216-220, ст. 826). 

2.            2. Наделить полномочиями министра экономики и инфраструктуры для 

подписания в интересах государства от имени Правительства договора об оказании 

юридической помощи компанией Steptoe & Johnson LLP (Washington, США) в 

сотрудничестве с объединенным адвокатским бюро „Tănase & Partenerii”, а также актов, 

соглашений и протоколов, необходимых для надлежащего выполнения и реализации 

указанного договора. 

3. Выделить Министерству экономики и инфраструктуры из резервного фонда  

Правительства сумму в 171 500,00 долларов США для оплаты гонораров компании 

Steptoe & Johnson LLP (Washington, США) в сотрудничестве с объединенным 

адвокатским бюро „Tănase & Partenerii”, согласно договору об оказании юридической 

помощи. 

4. Министерству финансов финансировать расходы, указанные в пункте 3, по  

представлению платежных документов. 

 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                                                            

Контрасигнуют:  

Министр финансов                                                                 

Министр экономики и инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 alături de SC 

„Gazsnabtranzit” SA şi SC „Moldovagaz” SA, pendinte  în faţa Curţii de Apel a Statelor Unite 

pentru al Doilea Circuit (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 

alături de SC „Gazsnabtranzit” SA şi SC „Moldovagaz” SA,  în faţa Curţii Districtuale a Statelor 

Unite pentru Districtul Sudic al New York (SUA), prin care a solicitat reînnoirea hotărârii 

judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva SC „Gaznabtranzit” SA, SC „Moldovagaz” SA şi 

statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, prin care ultimii au fost obligaţi la plata 

prejudiciului şi dobînzii de întîrziere. 

       Cauza are ca obiect reînnoirea hotărârii judecătoreşti din 14 iulie 2000 a Curţii Districtuale a 

Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York (SUA), ce a rezultat din recunoaşterea unei 

sentinţe arbitrale din 12 noiembrie 1998, în urma arbitrajului instrumentat de 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.  

        La 27 septembrie 2019 Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York 

(SUA) a admis acţiunea înaintată şi a dispus recunoaşterea hotărârii judecătoreşti în favoarea 

reclamantului şi împotriva SC „Gaznabtranzit” SA, SC “Moldovagaz” SA şi statului Republica 

Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, precum şi încasarea prejudiciului de la ultima în mod solidar.  

        Nefiind de acord cu soluţia instanţei de fond, la 28 octombrie 2019 Republica Molodva a 

declarat apel la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al Doilea Circuit (SUA).    

        Totodată, în condiţiile Regulamentului aprobat prin HG nr.764/2012, a fost iniţiat un nou 

concurs de selectare a reprezentantului statului, iar prin ordinul ministrului justiției nr. 273 din 24 

octombrie 2019 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 de Apel a Statelor Unite 

pentru al Doilea Circuit (SUA).    

        La 21 noiembrie 2019 Comisia a desemnat drept cîştigător al concursului de selectare a 

reprezentantului statului în cauza respectivă compania de avocatură Steptoe & Johnson LLP 

(Washington, SUA) în parteneriat cu Biroul asociat de avocaţi „Tănase & Partenerii” (Republica 

Moldova), oferta cărora corespunde specificului activităţii de reprezentare în procedurile de 

executare a hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale, precum şi în instanţa de apel în cazuri similare. 

Compania de avocatură americană are o experienţă de 10 ani de reprezentare în litigii energetice şi în 

proceduri complexe cu implicarea unor companii din domeniul petrolului şi gazelor, inclusiv a 

statelor, precum şi în executarea hotărîrilor arbitrale. Raportat la cazul de faţă reprezentarea propusă 

va consta în furnizarea asistenţei în vederea protecţiei bunurilor Republicii Moldova de executare 

silită în SUA sau în alte jurisdicţii..    

        Potrivit pct. 62 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 764/2012, încheierea contractului de 

asistenţă juridică cu cîştigătorul concursului, îi revine conducătorului autorităţii publice parte în 

litigiu. În procedurile contencioase prevăzute la pct. 15 literele d) şi e) din Regulamentul menţionat 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345074


(litigiile examinate în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj internaţionale), în 

calitate de pîrît figurează, de regulă, statul Republica Moldova sau Guvernul Republicii Moldova. 

Astfel, în sensul pct. 62 din Regulamentul precitat prin expresia „autoritate publică, parte în litigiu” 

trebuie înţeles acel minister sau autoritate publică din subordinea Guvernului/ministerului de 

domeniul de competenţă al căruia/careia ţine fondul litigiului sau litigiul de bază. 

        Astfel, parte în litigiul din speţă în persoana Guvernului este Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii, pornind de la faptul că acesta administrează domeniul energetic vizat în litigiu potrivit 

Hotărîrii Guvernului nr. 690 din 30 septembrie 2017 cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Economiei și Infrastructurii.  

        Prin proiectul Hotărîrii Guvernului se propune împuternicirea ministrului economiei și 

infrastructurii de a semna în numele Guvernului contractul de asistență juridică cu compania de 

avocatură Steptoe & Johnson LLP (Washington, SUA) în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocaţi 

„Tănase & Partenerii” (Republica Moldova), 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 171 500,00 dolari SUA pentru 

reprezentarea în faţa Curţii de Apel a Statelor Unite pentru al Doilea Circuit (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 oficială a Ministerului Justiţie, la compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

 

 
 

 

 

 Ministru                                                         Fadei NAGACEVSCHI      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


