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Cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică 

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

În temeiul art. 6 lit. a) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, precum și 

în conformitate cu  Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului 

în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 764/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2012, nr.  216-220, art. 826), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se împuternicește ministrul justiției să negocieze și semneze, în interesele

statului și în numele Guvernului, contractul de asistență juridică cu Biroul Asociat de 

Avocați „Ceachir, Zamfir & Partenerii”, în parteneriat cu LLC „Kinstellar” (Ucraina), 

pentru reprezentarea intereselor statului în acțiunea înaintată de către Societatea 

Comercială „Научно–производственная фирма Стилекс” (Ucraina) împotriva 

Republicii Moldova în instanțele judecătorești din Ucraina, precum și actele, acordurile 

și procesele-verbale necesare pentru buna executare și realizare a contractului numit. 

2. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile pentru serviciile menționate în

pct. 1 la prezentarea documentelor de plată de către Ministerul Justiției. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 



Ministerul J

NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotdririi Guvernului cu privire la incheierea unui contract de asistenfd juridicd

La 9 februarie 2021, Curtea de Apel din Kiev (Ucraina) a dispus deschiderea procedurii de

examinare pe fond a cererii Societdfii Comerciale ,,Hayuuo-npopr3BoAcrBeuruul (pzprvra Crlarerc"
(Ucraina) impotriva Republicii Moldova cu privire la recunoagterea gi executarea pe teritoriul
Ucrainei a sentinfei Tribunalului arbitral Ad - Hoc (Paris, Republica Francezd) din 25 octombrie
2013 gi acordarea unui termen de 30 zile Republicii Moldova pentru prezentarea observalilor pe

fond. Totodatd, Curtea de Apel din Kiev a respins cererea Societ6lii Comerciale ,,Hayuno-
rpor.r3BoAcrBeHHa, (fupura Crr.rreKc" de aplicare a mdsurilor de asigurare pe bunurile Republicii
Moldova.

La 17 martie 2021, Ministerul Justiliei prin intermediul Ministerului Afacerilor Exteme qi

Integrdrii Europene gi Ambasadei Republicii Moldova din Ucriana a prezentat Curlii de Apel din
Kiev observafiile (referinla) asupra cererii reclamantului/creditorului, demersul de suspendare a
cauzei qi anexele la acesta.

Ulterior, in leglturd cu procedura legal6 de organizare gi desfrgurare a concursului de selectare
a reprezentanfilor intereselor statului in catza respectivd, gedinfele de judecatd au fost aminate.

La 19 iulie 2021, prin incheierea w. 8241170120, Curtea de Apel din Kiev a admis demersul
reprezentantului statului - Biroul Asociat de Avocati ,,Ceachir, Zanfir & Partenerii" in parteneriat
cu LLC ,,Kinstellar" (Ucraina) - cu privire la incetarea procesului deoarece cavza nu urmeazd a fi
judecatd in procedura civil6.

Nefiind de acord cu solulia instanfei de fond Societatea Comerciald ,,Hayuuo-
rpolr3BoAcrBeHHzrf, tflapna CrI,uIeKc" (Ucraina) a declarat apel la inalta Curte de Casafie a Ucrainei
(Curtea Suprem6 din Ucraina).

La 2 decembrie 202I, fnalta Curte de Casafie a Ucrainei a admis apelul respectiv, a casat
incheierea nr. 8241170120 din 19 iulie 2021 a Curfii de Apel din Kiev (Ucraina) 9i a remis canza
spre examinare pe fond la prima instanfa.

Astfel, respectind dispozifiile pct. 17 din Regulamentul privind modul de reprezentare a
intereselor statului in instanlele judecStoregti gi in institufiile de arbitraj nafionale gi internalionale,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 76412012, a fost demarat un nou concurs de selectare a
reprezentanlilor intereselor statului in cauza respectivd.

Prin urmare, prin Ordinul ministrului justiliei nr. 210 din 28 decembrie 2021 a fost desemnatd
componenfa nominal[ a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentan]ilor intereselor
statului in instituliile de arbitraj intemafionale, iar cagtigdtor al concursului a fost desemnatla25
ianuarie 2022 Biroul Asociat de Avocafi ,,Ceachir, Zamfir & Partenerii" in parteneriat cu LLC
,,Kinstellar" (Ucraina) a clror ofertd corespunde cerinlelor documentafiei de concurs gi specificului
activitdfl i de reprezentare in cauza respectivd.

Se va nota cd, oferta de pre! a Biroului Asociat de Avocafi ,,Ceachir, Zamfr & Partenerii" in
parteneriat cu LLC ,,Kinstellar" (Ucraina) a fost suma de 6 000,00 dolari SUA pentru serviciile
juridice de reprezentare a Republicii Moldova in fafa Cu4ii de Apel dn Kiev (Ucraina) gi suma de 1

000,00 dolari SUA pentru serviciile juridice de reprezentare a Republicii Moldova in fala inaltei
Cu4i de Casalie a Ucrainei (Curtea Suprem[ din Ucraina).

In acest context, Ministerul Justifiei a aminat gedinfele de judecati de la Curtea de Apel din
Kiev (Ucraina) din 28 decembrie 2021 gi 10 ianuarie 2022.

La27 ianuarie 2022, in temeiul procesului - verbal nr.4 din 25 ianuarie 2022 a Comisiei de
selectare, a fost eliberatd procurd companiei de avocaturd LLC ,,Kinstellar" (Ucraina) pentru
reprezentarea intereselor statului in aceastd catzd,.

La7 februarie 2022, Curtea de Apel din Kiev a admis demersul reprzentantului statului Biroul
Asociat de Ceachir Zamft & Partenerii" in cu LLC cralna cu



privire la suspendarea procesului pind la intrarea in vigoare a deciziei Cu4ii de Apel din Paris
(Franla) cu privire la desfiinlarea sentinJei Tribunalului arbitral Ad - Hoc (Paris, Republica
Francezd) din 25 octombrie 2013.

Potrivit pct. 62 din Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului in
instanfele judecdtoregti gi in instituliile de arbitraj nafionale gi internalionale, aprobat prin Hotdrirea
Guvernului nr.76412012, incheierea contractului de asistenfi juridicl cu cigtigdtorul concursului ii
revine conducltorului autorit6lii publice parte in litigiu. in procedurile contencioase previzute la
pct. 15 literele d) gi e) din Regulamentul menfionat (litigiile examinate in instanfele judecdtoregti

strdine gi in institufiile de arbitraj internafionale), in calitate de pirit frgtreazd, de regul6, statul
Republica Moldova sau Guvernul Republicii Moldova. Astfel, in sensul pct. 62 din Regulamentul
precitat prin expresia,,autoritate public6, parte in litigiu" trebuie inteles acel minister sau autoritate
publica din subordinea Guvernului/ministerului de domeniul de competenla al c6ruia/careia line
fondul litigiului sau litigiul debazd.

Ministerul Justiliei igi asuml semnarea contractului de asistenjl juridicd cu cigtigdtorul
concursului pornind de la faptul c6, anterior a semnat contractul de asistenj6 juridicl pentru
reprezentarea intereselor statului in instanlele judecdtoreEti din Ucraina.

Astfel, prin proiectul Hotdririi Guvernului se propune imputernicirea ministrului justiliei de a
semna in numele Guvernului contractul de asistenld juridicd cu Biroul Asociat de Avocafi

,,Ceachir, Zarr:JJu & Partenerii" in parteneriat cu LLC ,,Kinstellar" (Ucraina), pentru reprezentarea
intereselor statului in acfiunea inaintatd de cltre Societatea Comercial6 ,,Hayuuo-
rrpor{3BoAcrBeHHrrff (lnprr,ra Crr.ureKc" (Ucraina) impotriva Republicii Moldova, pendinte la Curtea
din Kiev (Ucraina), precum gi actele, acordurile gi procesele-verbale necesare pentru buna
executare rcalizare a contractului numit.

Implementarea prevederilor prezentului proiect nu presupune alocarea unor surse suplimentare
de la bugetul de stat. In acest context, subliniem cd sumele pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de punerea in aplicare a proiectului (echivalentului in lei a7 000,00 dolari SUA) au fost
alocate Ministerului Justiliei prin intermediul Legii nr. 11212022 privind modificarea Legii

de stat awil2022 w.20512021.

Proiectul urmeazi a fi
conformitate cu art. 35 din

supus expertizei anticoruplie de cdtre Centrul Nafional Anticorupfie in
vire la actele normative.

Proiectul nu Uniunii

Principalele prevederi ale proiectului se rezumd la acordarea imputernicirilor de negociere gi

semnare a unui contract de asistenfa juridicd in scopul asigurlrii reprezentdrii intereselor statului
in acfiunea inaintatd de societatea comercial[ ,,HayrHo-rpor,r3Bo,qcrBerHrur Srprua CrureKc"
(Ucraina) impotriva Republicii Moldova, pendinte in instanfele judecltoreqti din Ucraina.

Proiectul se incorporeazdin sistemul actelor normative qi nu va necesita modificarea altor acte
normative.

Proiectul va lt supus procedurii de avizare in conformitate cu art.32 din Legea nr. l00l ?,017
cu vire la actele normative.
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Secretar de stat

nr. I l7 cu

Eduard SERBENCO

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
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