NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi
acordarea împuternicirilor pentru semnarea contractului de asistenţă juridică
Numele autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi acordarea
împuternicirilor pentru semnarea contractului de asistenţă juridică este elaborat de către
Ministerul Justiţiei în scopul asigurării reprezentării calitative și prompte a intereselor
statului în litigiul referit instanței judecătorești internaționale prin selectarea
cabinetului/biroului asociat de avocaţi naționali sau străini și încheierea contractului de
asistenți juridică în conformitate cu prevederile 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.
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 SC “Gaznabtranzit” SA, SC “Moldovagaz” SA şi statului
Republica Moldova, prin care s-a dispus plata prejudiciului, plus dobânda de întârziere.
În esență, 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.
Litigiul urmează a fi examinat în apel în faţa Curţii de Apel a Circuitului 2 a Statelor
Unite ale Americii (SUA). Astfel, este imperios a asigura reprezentarea intereselor statului
în instanța de judecată respectivă.
În conformitate cu prevederile pct. 17 din Regulamentul privind modul de reprezentare
a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012, reprezentarea intereselor statului
în litigiile examinate în instanţele judecătoreşti străine și cele examinate în instituţiile de
arbitraj internaţionale este asigurată de către cabinete/birouri asociate de avocaţi şi avocaţi
străini/companii de avocaţi străine care sînt selectate potrivit normelor statuate în respectivul
Regulament.
Astfel, în condiţiile Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor statului
în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale, prin Ordinul Ministrului
Justiției nr. 76 din 9 februarie 2017 a fost desemnată componenţa nominală a Comisiei
guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de
arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia), 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 York-ului (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).
Prin urmare, în condiţiile pct. 62 al Regulamentului nominalizat, urmează a fi încheiat
contractul de asistență juridică cu CA ”Vladimir Iurkovscki” în cooperare cu Schönherr
Rechsanwalte Gmbtl Schoenherr S.R.L și în parteneriat cu Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz).
Prin proiectul Hotărîii Guvernului se propune împuternicirea Ministrului justiţiei 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 169 644,00 dolari SUA. Ce
include serviciile de reprezentare a intereselor Republicii Moldova precum și costurile și
cheltuielile suplimentare.
Dat fiind faptul că în bugetul de stat pentru anul 2017 nu au fost prevăzute mijloace
financiare în scopul achitării serviciilor de reprezentare a intereselor statului în instanţele
judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, se considere necesară
alocarea mijloacelor financiare pentru plata onorariilor CA ”Vladimir Iurkovscki” în
cooperare cu Schönherr Rechsanwalte Gmbtl Schoenherr S.R.L în parteneriat cu Chaffetz
Lindsey LLP (Chaffetz), din fondul de rezervă a Guvernului conform pct.5 din Regulamentul
privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.862 din 18 decembrie 2015.
Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul Hotărîrii Guvernului Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea
mijloacelor financiare şi acordarea împuternicirilor pentru semnarea contractului de asistenţă
juridică este plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, la compartimentul Transparenţa
decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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