
proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

H O T Ă R Î R E  nr._______ 

 

din____ ____________2020 

 

 

 

cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la 

reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de 

arbitraj naţionale şi internaţionale 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

I. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea 

intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi 

internaţionale (Monitorul Oficial, 2012, Nr. 216-220 art. 826) se modifică după 

cum urmează: 

1. La punctul 4 litera c) se abrogă.  

2. La punctul 9 textul ” În condiţiile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 

privind achiziţiile publice,  autorităţile, la începutul fiecărui an, asigură selectarea 

prin concurs public a trei cabinete/birouri asociate de avocaţi, care vor presta 

servicii de asistenţă juridică în cazurile prevăzute de prezentul punct. Informaţia 

privind cabinetele/birourile asociate de avocaţi selectate va fi prezentată de către 

autorităţi Ministerului Justiţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării 

cîştigătorilor concursului.” se exclude. 

3. La punctul 17 textul „şi avocaţi străini/companii de avocaţi străine” se 

exclude. 



4. La punctul 18 textul „ ,inclusiv a avocaţilor străini/companiilor de 

avocaţi străine,” se exclude. 

5. La punctul 26 litera d) textul „ sau de la instituţia omoloagă, în cazul 

avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine” se exclude.  

6. La punctul 27 litera c) va avea următorul cuprins ”se negocieze direct 

clauzele cu candidații admiși la concurs, inclusiv prețul ofertei.” 

7. Punctul 31 va avea următorul cuprins ” Participant la concurs poate fi 

orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi persoane juridice - 

companii de avocaţi naţionale, care au calificarea şi abilităţile profesionale 

necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze 

în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în  instanţe judecătoreşti străine şi/sau în 

instituţii de arbitraj internaţionale.  

8. La punctul 32:  

Textul ”inclusiv a avocaților străini/companiilor de avocați străine” se 

exclude. 

La litera a) textul ”avocatului străin/companiei de avocați străine” se 

exclude. 

9. Punctul 34 se completează cu litera c) cu următorul cuprins: 

”c) care au acordat asistență juridică unui reclamant într-o cauză contra 

Republicii Moldova în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale 

şi internaţionale.” 

10. La articolul 41: 

 la litera b), textul ”- pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine – 

actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;” se exclude; 

literele c) și d) se abrogă 

11. La punctul 42 textul ” sau avocaţilor străini/companiilor de avocaţi 

străine” se exclude. 

12. Se completează cu punctul 56
1
 cu următorul cuprins: 



”56
1
. Comisia de selectare poate anula concursul în orice etapă a desfășurării 

lui dacă: 

a) consideră inoportun derularea acestuia în continuare; 

b) toți candidații care au aplicat la concurs nu întrunesc condițiile prevăzute 

de prezentul regulament; 

c) suma indicată în ofertele participanților este disproporționată cu serviciul 

care urmează a fi oferit de către avocați, birouri asociate de avocați. 

 

13.  La punctual 64 textul ” sau avocatul străin/ compania de avocaţi 

străină,” se exclude.  

 

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

Prim-ministru                                                             

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei 

 


