
Nota informativă 

la proiectul legii privind modificarea Legii nr. 1260/2002 

cu privire la avocatură 

1. Denumirea autorului proiectului şi, după caz, a participanților la 

elaborarea proiectului 

Proiectul legii privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la 

avocatură a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la 

avocatură a fost elaborat în scopul executării Hotărârii Curții Constituționale  nr. 

18 din 3 iulie 2018, privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din 

Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură. 

 Astfel, Curtea a conchis că unele prevederi din articolul 43 alin. (4) din 

Legea cu privire la avocatură, care limitează controlul instanței de contencios 

administrativ sesizate la verificarea respectării procedurii de către Comisia de 

licențiere, sunt neconstituționale, și anume textul din 43 alin. (4) „în partea ce ţine 

de procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi 

contestat”. 

Totuși, Curtea a relevat că, în scopul asigurării unei garanții procedurale 

efective, hotărârile Comisiei de licențiere privind prestațiile unor candidați 

considerate nerezonabile de către instanțele de contencios administrativ trebuie 

reevaluate, prin reverificarea lucrărilor scrise și a înregistrărilor audio ale 

răspunsurilor prezentate la proba orală de către o comisie independentă. 

 În vederea identificării unui remediu efectiv care să ofere posibilitatea 

reevaluării răspunsurilor date de către candidații care vor să acceadă în profesia 

de avocat, se consideră oportună modificarea prevederilor Legii cu privire la 

avocatură prin instituirea unei comisii independente de contestație.  

Reiterăm că practica mai multor state (spre ex. România, Polonia, Scoția, 

statul New Mexico - SUA) precum și standardele europene stabilesc un mecanism 

de contestație a calificativelor acordate la admiterea în profesia de avocat. În acest 

sens, se evidențiază necesitatea stabilirii unui mecanism de contestare a 

hotărârilor organului de admitere în profesie (Comisia de licențiere a profesiei de 

avocat). În calitate de organ competent pentru examinarea contestațiilor se 

propune a fi instituită o comisie specială pentru contestații, care să activeze în 

perioada examenului, adică să fie constituită ad-hoc. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 



Proiectul propune o premisă eficientă pentru sporirea corectitudinii și 

transparenței procesului de accedere în profesia de avocat, și anume constituirea 

unei Comisii de contestație, care va reexamina rezultatele examenelor de 

admitere la stagiu și ale examenelor de calificare, pentru fiecare etapă. 

Necesitatea creării Comisiei de contestație apare și din moment ce dintre toate 

contestațiile depuse la comisia de licențiere, nici una nu este acceptată, iar în 

rezultat să fie modificat calificativul obținut la examenul de licențiere. 

 Astfel, proiectul propune constituirea acestei comisii din 2 avocați, care 

întrunesc condițiile pentru alegere în Comisia de licenţiere în profesia de avocat, 

desemnați prin dispoziția Președintelui Uniunii Avocaților și un reprezentant al 

Ministerului Justiției. Întru asigurarea independenței Comisiei de contestație, 

membrii acesteia nu pot face parte din alte organe de autoadministrare a profesiei 

de avocat și nu pot fi numiți mai des decât o dată la 3 ani. Un element inovativ în 

acest sens este procedura reverificării examenului de calificare, care nu va anula 

rezultatele Comisiei de Licențiere, ci va însuma calificativele oferite de către 

membrii Comisiei de contestație și calificativele acordate de către Comisia de 

licențiere, rezultatul final, la rândul său, confirmându-se în hotărârea Comisiei de 

contestație. 

4. Fundamentarea economică-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 

Totodată, ca urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară 

modificarea actelor normative ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul 

Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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