
 
Către: Fadei NAGACEVSCHI 
Ministru al Justiției 
 
Copie: Ion CHICU 
Prim-ministru al Republicii Moldova 
 
Nr. 88 din 20 iulie 2020 
 
Ref.: Comentariile A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului hotărârii 
Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea 
intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
Vă salutăm din numele A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 
Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră comentariile AmCham Moldova asupra 
proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la 
reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și 
internaționale, precum urmează. 
 
I. Despre excluderea dreptului avocaților și companiilor de avocatură din alte state de a participa la 

procedura de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor juridice pentru reprezentarea statului 
inclusiv în instanțele judecătorești străine și instituțiile internaționale de arbitraj 
 
În opinia noastră, litigiile internaționale și investiționale de arbitraj împotriva statelor suverane 
reprezintă o categorie aparte de litigii, care necesită implicarea avocaților specializați atât de partea 
reclamanților, cât mai ales de partea statelor reclamate. Reglementările de bază care guvernează 
aceste tipuri de litigii țin în mod esențial de domeniul dreptului internațional și mai puțin de domeniul 
dreptul intern al statului reclamat. Astfel, la selectarea avocatului care va asigura apărarea statului 
esențială este experiența și competența acestuia în domeniul teoriei și practicii judiciare 
internaționale privind protecția investițiilor, regulilor și principiilor de drept internațional privind 
aplicarea și interpretarea tratatelor, răspunderii în drept internațional a statelor.   
 
Putem presupune că în Republica Moldova nu există suficienți avocați specializați, cu experiență, care 
ar asigura în toate cazurile o reprezentare adecvată a statului într-un litigiu de arbitraj internațional 
sau investițional.  Aceasta se datorează în parte absenței surselor locale necesare și suficiente pentru 
a pregăti specialiști de înalt nivel în acest domeniu, principala cauză datorându-se totuși experienței 
relativ recente a statului Republica Moldova de a fi atras în calitate de reclamat în asemenea litigii, ca 
urmare a încheierii acordurilor bilaterale și multilaterale de protecție a investițiilor, precum și 
ratificării Convenției ICSID.  Respectiva perioadă ar putea fi apreciată ca fiind prea scurtă pentru a 
obține experiența locală în acest domeniu.   
 
În acest sens, poate fi observată și experiența statelor vecine. O analiză a paginii ICSID ne permite să 
vedem că țări precum Ucraina, Belarus, Kazahstan la fel sunt reprezentate de consorții formate din 
companii de avocatură locale și internaționale1, inclusiv din motivele menționate mai sus.   

 
1 Sursa: https://icsid.worldbank.org 

https://icsid.worldbank.org/


 
 

STATUL/CAZUL AVOCAȚI CARE REPREZINTĂ STATUL 

UCRAINA 
Gilward Investments B.V. v. Ucraina (cazul 
ICSID nr. ARB/15/33) 
 

Consorțiu format din: 

• Latham & Watkins, (U.K. și Germania) 

• Sayenko Kharenko (Ucraina) 

UCRAINA 
Krederi Ltd. v. Ucraina (cazul ICSID nr. 
ARB/14/17) 

Consorțiu format din: 

• King Wood Mallesons (London, U.K.); 

• Lexwell & Partners (Ucraina) 

UCRAINA 
Emergofin B.V. and Velbay Holdings Ltd. v. 
Ucraina (cazul ICSID nr. ARB/16/35) 

Shearman & Sterling (Franța) 

BELARUS 
Delta Belarus Holding BV v. Belarus (cazul ICSID 
nr. ARB/18/9) 

Consorțiu format din: 

• White & Case, (Londra, U.K.); 

• SBH Law Office (Minsk, Belarus) 

BELARUS 
GRAND EXPRESS Non-Public Joint Stock 
Company v. Belarus (cazul ICSID nr. 
ARB(AF)/18/1) 

Consorțiu format din: 

• White & Case, (oficiile din Londra și 
Rusia); 

• Goretsky and Partners (Belarus) 

KAZAKHSTAN 
Big Sky Energy Corporation v. Republica of 
Kazakhstan (cazul ICSID nr. ARB/17/22) 

Consorțiu format din: 

• Reed Smith (oficiile Astana, Kazakhstan și 
Londra, U.K.); 

• Samuel Wordsworth QC (Londra, U.K.); 

• Paul Choon Kiat Wee (Londra, U.K.). 

KAZAKHSTAN 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı v. Republica 
Kazakhstan (cazul ICSID nr. ARB/11/2) 

Consorțiu format din: 

• Guglielmo Verdirame, London, U.K.; 

• Reed Smith, London, U.K.; 

• Toby Landau, London, U.K. 

 
Excluderea avocaților străini specializați în litigii internaționale și investiționale de arbitraj se 
consideră a fi o limitare a accesului statului la servicii juridice calificate și drept urmare lipsirea 
Republicii Moldova de o apărare corespunzătoare a intereselor sale.   
 
Cu titlu de exemplu, Notele Practice pentru Statele Reclamate în Cazurile de Arbitraj ICSID2 
atenționează statele reclamate asupra importanței selectării corecte a avocaților reprezentanți, 
precum și asupra avantajelor și dezavantajelor prezentate de modelele de reprezentare juridică în 
cadrul ICSID.  Alegerea unui avocat sau unei companii de avocați specializate în arbitraj internațional 
sau investițional este mai costisitoare. Totuși, avocații specializați oferă statului posibilitatea de a 
beneficia de experiența și resursele semnificative de care aceștia dispun. Chiar dacă onorariile 
avocaților specializați sunt mai mari, contractarea acestora poate fi apreciată ca fiind o folosire mult 
mai eficientă a resurselor de către stat, comparativ cu alte alternative de apărare juridică la care poate 
recurge statul. Același lucru este valabil și în cazul reprezentării statului în litigii de arbitraj 
internațional.   
 

 
2 https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Practice%20Notes%20for%20Respondents%20-

%20Final.pdf 

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Practice%20Notes%20for%20Respondents%20-%20Final.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Practice%20Notes%20for%20Respondents%20-%20Final.pdf


 
În același timp, excluderea avocaților și companiilor de avocați din alte state specializate în litigii 
internaționale și investiționale de arbitraj ar putea fi apreciată ca reprezintând o încălcare a legislației 
naționale concurențiale, cu titlu de exemplu a art. 12 din Legea concurenței nr. 183/2012, care 
interzice autorităților publice centrale să întreprindă orice acțiuni sau inacțiuni de restrângere, 
împiedicare sau denaturare a concurenței, precum: (i) stabilirea de condiții discriminatorii sau 
acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute 
de lege; (ii) stabilirea de interdicții sau restricții, neprevăzute de lege, pentru activitatea 
întreprinderilor.   
 
Nu în ultimul rând, atunci când este vorba despre reprezentarea în instanțele naționale străine, în cele 
mai multe jurisdicții avocații neadmiși la baroul local nu pot reprezenta clienții în instanțele de 
judecată și a face concluzii de drept (e.g. România, Austria, Suedia, etc.), iar în unele jurisdicții, 
suplimentar înregistrării la barou, este nevoie și de înregistrarea avocatului la instanță (e.g. SUA – 
instanțele federale). În practică, aceasta înseamnă că avocatul din Republica Moldova va trebui să 
subcontracteze un avocat străin, dar: (a) polița de răspundere profesională a avocatului din Republica 
Moldova (dacă există) nu acoperă consultanța pe drept străin; și (b) statul va continua să fie consultat 
(indirect) de un avocat străin, dar fără a avea o relație juridică cu el. 
 
De asemenea, reprezentarea în fața instanțelor din străinătate (chiar și când poate fi făcută de oricare 
persoană – e.g. Ucraina) ar necesita cunoașterea limbii de procedură a instanței străine. 

 
II. Despre excluderea dreptului avocaților care au reprezentat reclamanții în cauze împotriva Republicii 

Moldova de a participa la procedura de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor juridice 
pentru reprezentarea statului în instanțele judecătorești și instituțiile naționale și internaționale de 
arbitraj 
 
Respectiva propunere de asemenea reprezintă în opinia noastră o măsură restrictivă neargumentată, 
care va duce la restrângerea nejustificată a cercului de avocați care ar putea participa la concursurile 
de selectare a reprezentanților statului în litigii judiciare și de arbitraj.   
 
Considerăm că obligația avocaților de a nu admite existența conflictului de interese la reprezentarea 
clienților este suficientă pentru a preîntâmpina cazurile în care avocatul selectat ar putea acționa 
contrar intereselor statului pe care îl reprezintă, în opinia noastră propunerile de modificare depășind 
respectivele limite. 
 
Limitele obligației avocatului de neadmitere a conflictului de interese este prevăzut de Capitolul III al 
Codului deontologic al avocatului, conform căruia: 
 
- avocatul nu este în drept să consulte, să reprezinte ori să apere mai mult de un client în una şi 

aceeaşi cauză atunci când interesele acestora sunt conflictuale sau dacă există realmente riscul 
de a apărea un astfel de conflict de interese; 

- avocatul trebuie să se abţină de a se mai ocupa de cauzele tuturor clienţilor implicaţi în cazul în 
care intervine un conflict de interese al acestora, cînd secretul profesional riscă să fie violat sau 
dacă independenţa sa riscă să fie pusă la îndoială; 

- avocatul nu este în drept să accepte o cauză a unui client nou dacă secretul informaţiilor 
încredinţate de un vechi client riscă să fie violat sau atunci cînd cunoaşterea de către avocat a 
cauzelor vechiului client îl favorizează pe noul client în mod nejustificat. 

 



 
Excluderea din cercul persoanelor cu dreptul de a participa la concursuri a avocaților care au participat 
anterior în cazuri inițiate împotriva Republicii Moldova, fără a exista conflicte de interese reale și 
potențiale, poate fi considerată ca abuzivă și discriminatorie.  

 
III. Despre atribuirea către Comisia de selectare a dreptului de a anula concursul în orice etapă a 

desfășurării lui, inclusiv dacă suma indicată în ofertele de participare este disproporționată în raport 
cu serviciul care urmează a fi oferit de către avocați  
 
La etapa prezentării ofertelor, participanții nu au posibilitatea să evalueze în deplină măsură toate 
implicațiile financiare pe care aceștia le vor avea la prestarea serviciului de reprezentare și în legătură 
cu aceasta. Cazurile de reprezentare a statelor suverane în instanțele judecătorești străine și în 
instituțiile de arbitraj internațional și investițional sunt costisitoare, și implică nu doar onorariile 
avocaților, dar și a experților, inclusiv experților în daune, cheltuieli de traducere, interpretare, 
dactilografiere, curierat, legalizare, autentificare, apostilă, deplasare, cazare, etc.   
 
În circumstanțele în care, la etapa anunțării concursului, nu este publicată nicio informație privind 
valoarea estimativă a viitorului contract, există riscul unei aprecieri subiective de către Comisie a 
caracterului „disproporționat” al tuturor ofertelor de participare.   

 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 

 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 
 


