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1. Rolul avocaturii 

 

Rolul avocaturii într-o societate este unul fundamental – de a face 

supremaţia legii efectivă, de a promova drepturile omului, de a-i ajuta pe cei 

defavorizaţi şi de a da voce celor care nu au o influenţă politică. Actualmente 

avocaţii din Moldova depun eforturi să promoveze aceste valori, să-şi facă vocea 

auzită şi să se consolideze într-o profesie juridică unită şi puternică. Totuşi pentru a 

deveni astfel, profesia juridică însăşi are nevoie de schimbări semnificative, în 

special în domeniul admiterii în profesie, instruirii iniţiale şi continue a avocaţilor, 

calificării profesionale şi calităţii serviciilor juridice şi garanţiilor efective de 

exercitare a profesiei.  

În ultimii ani sistemul economic, politic, juridic din Republica Moldova s-a 

schimbat radical, avocaţii fiind obligaţi să se adapteze la noile rigori ale vieţii şi 

anume la noul lor rol în cadrul efectuării justiţiei, prevenirii şi soluţionării litigiilor 

şi la apărarea drepturilor şi libertăţilor omului. De asemenea, aceştia au fost 

obligaţi să se adapteze la o abordare comercială a activităţii lor. Nu poate fi 

neglijată şi modificarea masivă a legislaţiei naţionale, precum şi aderarea Moldovei 

la un şir de instituţii internaţionale, principiile cărora urmează a fi aplicate în 

ordinea juridică internă. În acelaşi timp, avocaţii sînt reprezentanţii unei profesii 

independente şi sînt obligaţi să se conformeze regulilor ce asigură respectarea 

obligaţiilor în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa clienţilor, precum şi a altor 

persoane. Reprezentanţii acestei profesii sînt obligaţi să-şi menţină un nivel înalt 

profesional pentru a asigura o calitate cît mai înaltă a serviciilor juridice prestate. 

Cel mai important act ce reglementează activitatea de avocat în Republica 

Moldova este Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură. Legea 

reiterează prevederile cu privire la monopolul unei singure organizaţii 

profesionale, sancţionează amestecul procuraturii în activitatea avocaţilor şi nu 

conţine prevederi cu privire la obligaţia avocaţilor de a evita coliziunile. În pofida 

acestor defecte, legea actuală este calificată drept un pas calitativ înainte pentru că 
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conţine o întreagă serie de prevederi progresiste şi garantează pe deplin 

independenţa şi confidenţialitatea activităţii avocaţilor. 

 

 

2. Principiile fundamentale ale activităţii avocaţilor 

 

Într-o societate bazată pe supremaţia legii, misiunea avocatului nu se 

limitează doar la executarea fidelă, în condiţiile legii, a unui mandat. Avocatul 

trebuie să acţioneze atît în interesul persoanelor cărora le apără drepturile şi 

libertăţile cît şi în interesul justiţiei. Sarcina acestuia nu este doar de a pleda cauza 

clientului său, ci de a-l consilia pe ultimul. 

În scopul realizării adecvate a misiunii avocatului, au fost elaborate reguli cu 

privire la comportamentul şi activitatea avocatului de către asociaţiile de avocaţi. 

Astfel, Carta principiilor fundamentale ale avocatului european (Carta CCBE), 

enumără 10 astfel de principii: independenţa şi libertatea de a apăra şi consilia; 

secretul profesional; evitarea conflictelor de interese; demnitatea, onoarea şi 

probitatea; loialitatea faţă de client; tratamentul echitabil al clientului în ceea ce 

priveşte onorariul; competenţă profesională; respectarea colegilor de breaslă; 

respectul faţă de supremaţia legii şi buna administrare a justiţiei; şi auto-

reglementarea profesiei. Aceste principii, de obicei, fac parte din normele 

deontologice. În Republica Moldova majoritatea acestor reguli au fost incorporate 

în Codul deontologic al avocaţilor Baroului din Republica Moldova (Codul 

deontologic). 

Principalele dintre aceste principii se regăsesc şi în legislaţia Republicii 

Moldova. În pofida faptului că majoritatea acestor reguli ţin de deontologie, 

încălcarea acestora de către avocaţi sau avocaţii stagiari constituie abatere 

disciplinară (art. 56 alin. (1) al Legii cu privire la avocatură). De rînd cu principiile 

avocaturii, prin lege sunt stabilite incompatibilităţi, care sunt menite să asigure 

buna funcţionare a avocaturii. 
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a) independenţa şi libertatea de a apăra şi consilia 

 

Potrivit art. 51 al Legii, avocatul este independent şi se supune numai legii. 

El nu trebuie să admită presiuni din partea statului sau a asociaţilor săi. Această 

independenţă este necesară atît pentru încrederea în justiţie, cît şi pentru încrederea 

în imparţialitatea judecătorului. Prin urmare, avocatul trebuie să evite orice 

prejudiciere a independenţei sale şi să nu neglijeze etica profesională pentru a-i 

mulţumi pe clienţii săi, pe judecător sau pe terţi. 

Potrivit art. 51 al Legii cu privire la avocatură, avocatul este liber să-şi 

aleagă poziţia sa. Totuşi, el poate fi constrîns, în condiţiile legii şi în interes public, 

să reprezinte interesele anumitor persoane. Chiar şi în aceste cazuri, însă, avocatul 

nu trebuie să accepte ingerinţe în reprezentarea acestor persoane. Art. 52 alin. (1) 

al Legii cu privire la avocatură interzice imixtiunea în profesia de avocat. Art. 52 

alin. (5) al acestei legi cere pedepsirea actelor de insultare, calomniere sau 

ameninţare a avocatului. Totuşi, nici Codul contravenţional şi nici Codul penal nu 

prevăd sancţiuni specifice în acest sens. Art. 52 al Legii prevede că avocatul nu 

poate fi supus percheziţiei corporale sau controlului personal în timpul exercitării 

atribuţiilor profesionale, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă. În caz de 

reţinere a avocatului sau de tragere la răspundere penală, organul care a efectuat 

măsurile în cauză este obligat să informeze Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii 

Avocaţilor în decurs de 6 ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere 

penală. Spre regret, Codul de procedură penală nu prevede obligaţia de informare a 

Ministerului Justiţiei şi Consiliului Uniunii Avocaţilor în astfel de cazuri. 

Pentru a se bucura de încredere din partea terţilor şi a judecătorilor, avocatul 

trebuie să rămînă independent faţă de clientul său. Avocatul trebuie să-i explice 

clientului că nu poate acţiona neonest. Astfel, potrivit art. 54 alin. (1) lit. d) din 

Legea cu privire la avocatură, avocatul este obligat să recurgă doar la mijloace şi 

metode legale pentru apărarea intereselor clientului. Pe de altă parte, avocatul nu 

trebuie să furnizeze cu bună ştiinţă judecătorului informaţii false sau de natură să 

inducă în eroare. 
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b) secretul profesional 

 

Esenţa profesiei de avocat presupune faptul că acestuia i se vor comunica 

lucruri pe care clientul nu le-ar spune altei persoane şi că avocatul ar trebui să 

primească informaţiile pe bază de confidenţialitate. Fără confidenţialitate nu poate 

exista deplină încredere. Respectarea confidenţialităţii nu este doar obligaţia 

avocatului, ci este un drept fundamental al clientului, care presupune interdicţia de 

a folosi informaţiile comunicate avocatului împotriva clientului. Din acest motiv, 

art. 58 alin. (1) al Statutului profesiei de avocat prevede că avocatul este obligat să 

păstreze secretul informaţiilor privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost 

încredinţată. 

Avocatul nu este în drept să transmită, fără acordul clientului, unor terţi 

documentele legate de exercitarea delegaţiei (art. 55 alin. (1) al Legii cu privire la 

avocatură). Potrivit art. 58 alin. (5) al Statutului profesiei, „secretul profesional 

vizează toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formă şi pe orice suport, 

precum şi orice documente redactate de avocat, care conţin informaţii sau date 

furnizate de client sau se fundamentează pe acestea în scopul acordării asistenţei 

juridice şi a căror confidenţialitate a fost solicitată de client”. Obligaţia de a păstra 

secretul profesional se extinde asupra tuturor organelor profesiei de avocat şi a 

salariaţilor acestora, cu privire la informaţiile cunoscute in exercitarea funcţiilor şi 

atribuţiilor ce le revin (art. 58 alin. (4) al Statutului profesiei). Art. 58 alin. (2) al 

Statutului profesiei interzice obligarea avocatului de a divulga aceste informaţii. 

Atît Codul de procedură penală (art. 90 alin. (3) pct. 2) cît şi Codul de procedură 

civilă (art. 133 lit. b) nu permit audierea avocatului în calitate de martor în ceea ce 

priveşte informaţiile obţinute datorită exercitării profesiei. Art. 58 alin. (2) al 

Statutului profesiei permite avocatului să divulge aceste informaţii doar dacă 

avocatul este urmărit penal sau disciplinar, sau cînd există o contestaţie în privinţa 

onorariilor convenite, însă exclusiv în scopul şi strict în limitele necesare 

autoapărării. 
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Potrivit art. 52 alin. (3) al Legii cu privire la avocatură, avocatul nu poate fi 

supus percheziţiei corporale sau controlului corporal în timpul exercitării 

atribuţiilor profesionale, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă. În scopul 

asigurării secretului profesional, Statutul profesiei (art. 58 alin. (6)) cere avocaţilor 

să păstreze dosarele numai la sediul profesional. Codul deontologic interzice 

avocatului să-şi aibă oficiul la domiciliul său. După cum prevede art. 52 alin. (2) al 

Legii cu privire la avocatură, percheziţionarea domiciliului sau a spaţiului în care 

avocatul acordă asistenţă juridică, a transportului utilizat de acesta, ridicarea 

obiectelor şi documentelor ce aparţin avocatului nu pot fi făcute decît prin hotărîre 

a instanţei de judecată. Din sensul acestei norme reiese că percheziţionarea 

domiciliului, sediului sau transportului avocatului nu poate avea loc în ordinea 

prevăzută de art. 125 alin. (4) al Codului de procedură penală (în baza ordonanţei 

procurorului, cu informarea ulterioară a judecătorului). Spre regret, Codul de 

procedură penală nu conţine reguli atît de stricte în ceea ce priveşte imixtiunea în 

activitatea avocatului. 

Art. 53 alin. (3) al Legii cu privire la avocatură garantează confidenţialitatea 

consultării clientului. Legislaţia Republicii Moldova, deşi garantează 

confidenţialitatea comunicărilor dintre avocat şi client, nu clarifică ce se întîmplă 

în cazul în care, din întîmplare, a fost interceptată convorbirea telefonică dintre 

avocat şi client. Confidenţialitatea întrevederilor nu presupune doar lipsa terţilor la 

întrevedere ci şi crearea condiţiilor ca avocatul şi clientul să vorbească 

nestingherit. 

La efectuarea percheziţiei în sediul sau la domiciliul avocatului urmează a fi 

întreprinse măsuri de către judecător şi organul de urmărire penală pentru a 

respecta secretul profesional. Astfel, percheziţia nu ar trebui să urmărească 

informaţiile obţinute de avocat de la client, judecătorul urmează să autorizeze 

percheziţia doar dacă există motive foarte temeinice, cu indicarea măsurilor pentru 

protecţia celeilalte informaţii protejate de secretul profesional, iar în încheierea 

judecătorului urmează a fi indicate bunurile care sunt căutate. În cazul ridicării de 

către organul de urmărire penală a documentelor ce conţin secret profesional, art. 
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58 alin. (8) al Statutului profesiei îi impune avocatului obligaţia să se opună 

acţiunilor ilegale şi să informeze Decanul Baroului despre acest fapt. 

Art. 58 alin. (9) al Statutului profesiei, de asemenea, cere: corespondenţa 

dintre avocaţi, între avocat şi client, precum şi dintre avocat şi organele profesiei, 

indiferent de formă, să fie „confidenţială”. Aceasta înseamnă că informaţia şi 

corespondenţa transmise nu pot fi prezentate ca probă în justiţie (art. 58 alin. (11) 

al Statutului profesiei). Regulile deontologice nu stabilesc dacă avocatul poate 

comunica clientului său despre discuţiile sau corespondenţa avute cu avocatul 

oponentului. În unele ţări acest fapt este interzis. 

Obligaţia de a păstra secretul profesional este absolută şi nelimitată în timp 

(p. 1.3.2 al Codului deontologic). Divulgarea secretului profesional de către avocat 

sau avocatul stagiar constituie abatere disciplinară gravă (art. 58 alin. (3) al 

Statutului profesiei). Obligaţia de a păstra secretul profesional cere avocatului să 

impună angajaţilor săi sau celor cu care colaborează respectarea secretului său 

profesional. 

 

c) evitarea conflictelor de interese 

 

Avocatul nu este în drept să acorde asistenţă juridică persoanei dacă, în 

cauza dată, el acordă sau a acordat asistenţă juridică unor persoane ale căror 

interese vin în contradicţie cu interesele persoanei în cauză (art. 54 alin. (2) al 

Legii), sau cînd un asemenea risc este real (p. 3.1 al Codului deontologic). O 

interdicţie similară este prevăzută şi de art. 67 alin. (5) pct. 3 al Codului de 

procedură penală. Legea cu privire la avocatură mai interzice acceptarea cauzei în 

care avocatul a fost implicat anterior în calitate de judecător, procuror, organ de 

urmărire penală, expert, specialist, interpret sau martor, sau dacă se află în 

raporturi familiale sau de rudenie cu astfel de persoane (art. 54 alin. (2) lit. b) şi 

c)). De asemenea, avocatul nu va accepta cauza unui nou client dacă prin aceasta 

riscă să fie violat secretul încredinţat de un vechi client, sau ar favoriza noul client 

în mod nejustificat. 
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Avocatului nu îi este interzis să reprezinte concomitent două persoane în 

aceeaşi cauză, atît timp cît nu există contradicţii între interesele clienţilor. Pentru 

aceasta, Statutul profesiei cere acordul tuturor părţilor (art. 57 alin. 34). Pe tot 

parcursul asistării sau reprezentării, avocatul se va consulta permanent cu fiecare 

dintre clienţii asistaţi sau reprezentaţi în ceea ce priveşte deciziile care trebuie 

adoptate şi motivele determinante în adoptarea acestora, astfel încît fiecare client 

să poată lua propriile decizii, în baza unor informaţii complete (art. 57 alin. (10) al 

Statutului profesiei). Între clienţii reprezentaţi în comun regula confidenţialităţii nu 

se aplică (art. 57 alin. (11) al Statutului profesiei). 

Dacă după preluarea cauzei apare riscul divulgării secretului profesional sau 

intervine un conflict între interesele clienţilor reprezentaţi, avocatul trebuie să 

renunţe la cauzele tuturor clienţilor. 

Dacă avocaţii sunt asociaţi în grup, regulile cu privire la conflictul de 

interese sunt aplicabile în privinţa tuturor avocaţilor asociaţi. 

 

 

d) demnitatea, onoarea şi probitatea 

 

Avocatura este o profesie nobilă, care cere de la avocaţi un comportament pe 

măsura profesiei. Prestigiul profesiei nu poate fi asigurat fără crearea condiţiilor 

pentru încrederea în avocaţi. Pentru a se bucura de încrederea clienţilor, a terţilor, a 

instanţelor de judecată şi a statului, avocatul trebuie să dea dovadă că este demn de 

încredere. Din acest motiv, nu este permisă accederea în profesia de avocat a 

persoanelor care au comis anterior crime grave, au fost excluşi anterior din 

avocatură sau din alte funcţii publice din motive compromiţătoare, care au un 

comportament incompatibil cu Codul deontologic, sau care au încălcat deliberat 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului (art. 10 al Legii). Avocatul trebuie 

să se abţină de la orice acţiune care i-ar putea compromite reputaţia sa sau reputaţia 

profesiei şi încrederea publică în profesia de avocat. Aceasta nu înseamnă că 

avocatul trebuie să fie o persoană perfectă. Totuşi, acesta este dator să se abţină de 
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la conduita dezonorantă în activitatea sa profesională, în alte activităţi şi chiar în 

viaţa privată. Conduita dezonorantă poate duce la anumite sancţiuni, inclusiv, în 

cazurile cele mai grave, excluderea din profesie. Statutul profesiei de avocat 

interzice avocatului să prezinte cu bună ştiinţă informaţii false, ori să inducă în 

eroare (art. 57 alin. (35)). 

 

e) loialitatea faţă de client 

 

Loialitatea faţă de client este esenţială pentru un avocat. Avocatul nu are 

dreptul să acţioneze contrar intereselor legitime ale clientului, cu excepţia cazului 

cînd clientul îşi recunoaşte vina, să adopte o poziţie fără a o coordona în prealabil 

cu acesta, sau să refuze, fără motive întemeiate, apărarea clientului său (art. 54 

alin. 3 al Legii). Totuşi, acest fapt nu poate justifica încălcarea obligaţiilor 

deontologice (a se vedea art. 57 alin. 35 al Statutului profesiei), deoarece interesele 

clientului nu pot fi mai presus de interesele profesiei de avocat. Codul deontologic 

interzice expres avocatului acceptarea propunerilor frauduloase (p. 2.9). Relaţiile 

dintre avocat şi client trebuie să fie oficiale (p. 2.8 al Codului deontologic) şi 

bazate pe respect reciproc. În cadrul acestor relaţii avocatul trebuie să rămînă 

independent de client. În principiu, avocatul acţionează doar atunci cînd este 

împuternicit de către clientul său şi doar în limitele contractului încheiat (art. 57 

alin. 21 al Statutului profesiei). În cazul în care are dubii, acesta este obligat să 

întreprindă măsuri pentru a se convinge că împuternicirile transmise lui prin 

reprezentant sunt valabile (p. 2.2 al Codului deontologic). 

Preluînd cauza, avocatul îşi asumă responsabilitatea să informeze clientul la 

intervale rezonabile despre evoluţia cauzei încredinţate (art. 57 alin. 14 al 

Statutului profesiei), decît dacă contrariul nu a fost convenit în prealabil cu clientul 

(art. 57 alin. 16 al Statutului profesiei). Ori de cîte ori clientul propune o cale 

asupra căreia avocatul apreciază că va avea consecinţe legale negative, avocatul va 

atenţiona clientul cu privire la consecinţe şi, după caz, este în drept să rezilieze 

contractul de asistenţă juridică (art. 57 alin. 8 al Statutului profesiei). El este 
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obligat să se abţină de la asistarea şi sfătuirea conştientă a unui client în activităţi 

infracţionale (art. 57 alin. 13 al Statutului profesiei). 

Avocatul nu este în drept să declare vinovat clientul dacă acesta nu-şi 

recunoaşte vinovăţia. În acelaşi timp, recunoaşterea de către client a vinovăţiei nu 

privează avocatul de dreptul de a contesta acuzaţia şi de a cere achitarea clientului 

(art. 54 alin. (4) al Legii). 

 

f) tratamentul echitabil al clientului în ceea ce priveşte onorariul 

 

Avocatului îi revine obligaţia să informeze clientul despre onorariu, iar 

valoarea însumată a onorariilor sale trebuie să fie echitabilă şi justificată (Carta 

CCBE). Onorariul pretins de avocat trebuie să fie total cunoscut clientului şi 

trebuie să fie conform legii şi regulilor profesionale (p. 3.4 al Codului CCBE). 

Avocatul trebuie să încerce întotdeauna să găsească cea mai convenabilă soluţie 

pentru clientul său din punct de vedere cost-beneficiu. În cazul în care clientul este 

susceptibil să beneficieze de asistenţă gratuită, avocatul urmează să-l informeze 

despre aceasta. Onorariul se stabileşte prin acordul avocatului cu clientul. În 

funcţie de modul de calculare, există trei feluri de onorarii, pe oră, pe activitate şi 

onorariu de succes. Aceste tipuri de onorarii pot fi aplicate combinat (ex. o sumă 

fixă pentru preluarea cauzei şi onorariu pe oră pentru fiecare oră lucrată). În cazul 

remunerării pe oră avocatul va ţine evidenţa timpului lucrat, iar plata finală se va 

face în baza dării de seamă prezentate clientului. Practica ţinerii evidenţei timpului 

lucrat este recomandată şi în cazul remunerării pe activitate deoarece, în cazul 

solicitării încasării forţate a acestuia de la oponent, instanţa de judecată, în temeiul 

art. 96 Cod de procedură civilă, va solicita justificarea onorariului perceput de 

avocat. 

În majoritatea ţărilor europene onorariul de succes, supranumit „cota litis”, 

adică cel încheiat pînă la finalizarea definitivă a cauzei şi prin care clientul se 

obligă să plătească avocatului, în caz de soluţie favorabilă clientului, o parte din 

beneficiul obţinut în litigiu, este interzis prin regulile deontologice. Totuşi, acest 
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fapt nu interzice stabilirea mărimii onorariului în funcţie de mărimea pretenţiei, cu 

condiţia că acest fapt este în concordanţă cu onorariile de acest gen recomandate de 

barou. 

Codul deontologic interzice onorariul cota litis (p. 3.4 al Codului 

deontologic). Statutul profesiei de avocat însă expres menţionează că avocatul 

poate recurge la acest procedeu (art. 64 alin. (13) din Statut). Totuşi, onorariul de 

succes plătit avocatului nu poate fi pretins ulterior de la partea care a pierdut cauza. 

La 30 martie 2012 Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova a 

aprobat Recomandarea privind cuantumul onorariului avocaţilor. Potrivit acestei 

recomandări, un diapazon rezonabil şi recomandabil pentru mărimea tarifelor orare 

ale avocaţilor din Republica Moldova este între 50 şi 150 euro/oră, deşi avocaţii 

sunt liberi să-şi stabilească tarifele orare şi în afara acestui diapazon. Ea recomandă 

avocaţilor să perceapă onorarii calculate pe oră şi are în anexa nr. 1 un model de 

raport privind activitatea prestată. În cazul onorariului de succes, un plafon de 17% 

din valoarea acţiunii a fost considerat rezonabil. 

 

g) competenţă profesională 

 

Avocatul nu poate consilia adecvat dacă nu are pregătirea şi experienţa 

profesională corespunzătoare. Din acest motiv, în majoritatea ţărilor lumii există 

mecanisme destul de rigide de verificare profesională a viitorilor avocaţi, iar 

stagiul profesional este o normă. 

Legiuitorul moldovean a considerat că persoanele care au activat în calitate 

de judecător sau procuror timp de 10 ani, precum şi doctorii în drept, au suficiente 

cunoştinţe şi deprinderi specifice profesiei de avocat pentru a fi admişi în profesie 

fără stagiu şi examen de admitere în profesie (art. 10 alin. (2) al Legii). În ţările 

europene, juriştii cu experienţă pot fi scutiţi de stagiul profesional, însă vor fi 

chemaţi să susţină examenul de admitere în profesie. 

Avocatul urmează să îşi consulte clientul în mod conştiincios şi cu diligenţă 

(p. 2.3 al Codului deontologic). El nu va accepta cauza dacă cunoaşte cu 
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certitudine că nu are competenţa necesară (p. 2.5 al Codului deontologic) sau nu 

poate să se ocupe de ea cu promptitudinea necesară (p. 2.6 al Codului deontologic), 

sau cînd riscă să încalce secretul profesional. Avocatul trebuie să evite 

prejudicierea clientului. Lui îi este interzis să participe la proces fără a lua 

cunoştinţă în prealabil de materialele dosarului (art. 54 alin. (4) al Legii). În cazul 

în care primul este în imposibilitatea să-şi îndeplinească mandatul asumat anterior, 

el va informa clientul în prealabil despre acest fapt. De asemenea, lui îi revine 

sarcina, în cazul în care clientul este de acord, să asigure substituirea sa printr-un 

alt avocat (art. 57 alin. (19) al Statutului profesiei). 

Pentru a asigura nivelul adecvat de pregătire profesională, Legea cu privire 

la avocatură obligă avocaţii să urmeze cursuri de formare profesională în volum de 

cel puţin 40 de ore anual (art. 54 alin.(1) lit. i)). Avocaţii-stagiari sunt obligaţi să 

urmeze pe perioada stagiului cel puţin 80 de ore de cursuri de formare profesională 

(art. 15 alin. (6) lit. b) al Legii). 

 

h) respectarea colegilor de breaslă 

 

Colegialitatea dintre avocaţi este unul din principiile avocaturii (art. 3 al 

Legii). Acest principiu impune ca relaţiile dintre avocaţi să fie bazate pe încredere, 

spre beneficiul clientului şi pentru a evita atît procesele inutile cît şi orice 

comportament susceptibil să impieteze reputaţia profesiei. Totuşi, spiritul de 

colegialitate nu trebuie să pună niciodată interesele avocaţilor mai presus de 

interesele clientului. 

Deşi Legea cu privire la avocatură menţionează acest principiu, ea nu 

conţine detalii în acest sens. Regulile cu privire la raporturile dintre avocaţi sunt 

stabilite în Codul deontologic. Acesta prevede că, adresîndu-se unui coleg, 

avocatul va folosi sintagma „domnule avocat” sau „doamnă avocat”. În privinţa 

membrilor Consiliului Uniunii, a comisiilor de licenţiere şi disciplină, precum şi a 

şefilor birourilor de avocaţi va fi folosit cuvîntul „maestre” (p. 7.1.3). 
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Este de datoria oricărui avocat să ajute colegul care nu are competenţa 

necesară în vederea contactării avocatului pe măsură să ofere clientului serviciul 

solicitat (p. 7.2.1 al Codului deontologic). 

Corespondenţa dintre avocaţi este confidenţială. Dacă avocatul care primeşte 

corespondenţa nu este în măsură să asigure confidenţialitatea, el trebuie să remită 

corespondenţa expeditorului fără a lua cunoştinţă de conţinutul acesteia (p. 7.3 al 

Codului deontologic). Avocatul nu poate pretinde sau primi de la un avocat sau de 

la un terţ plăţi sau compensaţii pentru că a recomandat un avocat unui client. De 

asemenea, el nu va plăti compensaţii pentru că a fost recomandat unui client (art. 

57 pp. 26-27 al Statutului profesiei). Avocatul nu poate intra în relaţie directă cu o 

persoană, cu privire la o anumită cauză, atunci cînd ştie că această persoană este 

reprezentată sau asistată de un alt avocat, exceptînd cazul în care el are acordul 

colegului său şi se angajează să-l ţină pe acesta la curent (p. 7.5 al Codului 

deontologic). 

Un avocat nu poate succeda altui avocat în apărarea intereselor unui client 

decît cu condiţia ca, în prealabil, să-şi fi anunţat colegul şi să se fi asigurat că au 

fost luate măsurile necesare în vederea achitării cheltuielilor şi a onorariilor 

datorate acestuia. În cazul în care, spre interesul clientului, se impune luarea unor 

măsuri urgente, avocatul poate lua aceste măsuri cu condiţia de a-l informa 

neîntîrziat pe predecesorul său. Avocatul înlocuit va oferi avocatului care continuă 

cazul toate informaţiile de care dispune şi va colabora cu acesta în caz de 

necesitate cu scopul de a-i asigura clientului dreptul la apărare (p. 7.6 al Codului 

deontologic). 

Pentru a întări încrederea şi cooperarea dintre avocaţi în interesul clienţilor, 

este necesar să fie încurajată dobîndirea unei mai bune cunoaşteri a legilor şi a 

normelor procedurale aplicabile. În acest scop, avocatul este obligat să ia atitudine 

cu toată diligenţa în pregătirea la nivel avansat a tinerilor avocaţi. În calitate de 

Îndrumător al unui avocat-stagiar poate fi avocatul care întruneşte înalte calităţi 

morale şi profesionale, exercită profesia nu mai puţin de 5 ani şi dispune de 
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condiţii suficiente pentru a asigura stagiul (p. 7.7 al Codului deontologic). Totuşi, 

el nu poate avea mai mult de 2 avocaţi-stagiari (art. 19 alin. (4) al Legii). 

Atunci cînd un avocat este de părere că un coleg avocat a încălcat o normă 

deontologică, el trebuie să-l atenţioneze asupra acestui lucru. Dacă între avocaţi 

apare un diferend personal, de natură profesională, aceştia trebuie să încerce să-l 

soluţioneze pe cale amiabilă. Înainte de a porni o procedură împotriva unui coleg, 

pe tema unui conflict de interese, avocatul trebuie să informeze Baroul, pentru a 

permite să-şi dea concursul în vederea soluţionării diferendului pe cale amiabilă (p. 

7.8 al Codului deontologic). 

 

i) respectul faţă de supremaţia legii şi buna administrare a justiţiei 

 

Avocatul este indispensabil justiţiei. El nu trebuie să afecteze prin 

comportamentul propriu buna funcţionare a acesteia. Avocatul este obligat, în 

cazul în care acest lucru este oportun, să consilieze clientul în vederea soluţionării 

amiabile a conflictului sau printr-o cale legală alternativă celei judiciare (art. 57 

alin. (36) al Statutului profesiei). El este obligat să se abţină de la asistarea şi 

sfătuirea conştientă a unui client în activităţi infracţionale (art. 57 alin. (13) al 

Statutului profesiei). Avocatul este obligat să studieze temeinic cauzele ce i-au fost 

încredinţate, să se prezinte la fiecare termen stabilit şi să manifeste 

conştiinciozitate şi probitate pentru îndeplinirea mandatului încredinţat (art. 57 

alin. (1) al Statutului profesiei). El este obligat să respecte solemnitatea şedinţelor 

de judecată; să pledeze cu demnitate. Avocatului îi este interzis să folosească 

expresii care ar putea leza instanţa şi participanţii în proces, atît în şedinţa de 

judecată, cît şi în afara acesteia (art. 57 alin. (2) al Statutului profesiei). El nu 

trebuie să furnizeze cu bună ştiinţă judecătorului informaţii false sau de natură să 

inducă în eroare. Absenţa nejustificată în mod repetat de la şedinţele de judecată, 

fără asigurarea unei substituiri legale şi competente cu acordul prealabil al 

clientului, constituie abatere disciplinară (art. 57 alin. (5) al Statutului profesiei). 
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Avocatul este obligat să poarte robă în faţa instanţelor judecătoreşti. Purtarea 

robei în afara incintei instanţei judecătoreşti este interzisă, cu excepţia cazurilor 

cînd avocatul este delegat de organele baroului să reprezinte profesia într-o ocazie 

ce impune această ţinută (art. 63 al Statutului profesiei). Modelul robei a fost 

aprobat de Uniunea Avocaţilor. 

 

j) incompatibilităţi 

 

Fără anumite incompatibilităţi nu poate fi asigurat prestigiul şi buna 

funcţionare a profesiei de avocat. Aceste incompatibilităţi pot viza atît admiterea în 

profesie cît şi activitatea propriu-zisă a avocaţilor. Art.10 alin. (3) al Legii 

menţionează şase categorii de persoane care nu pot fi admise în avocatură. Aceste 

interdicţii au fost introduse pentru a asigura prestigiul şi bunul nume al profesiei. 

Deşi avocatura este o profesie liberală, după admiterea în profesie avocaţii 

nu pot exercita alte funcţii retribuite, cu excepţia celor legate de activitatea 

didactică şi ştiinţifică şi cea de arbitru. De asemenea, avocatul nu poate fi 

întreprinzător sau notar (art. 11 alin. (1) al Legii). Scopul acestor interdicţii este 

greu de explicat. În multe ţări europene astfel de interdicţii nu se regăsesc. 

În Republica Moldova avocatului îi este permis să facă publicitate activităţii 

sale profesionale, dar numai într-o formă reglementată de Uniunea Avocaţilor. 

Avocaţii au dreptul să asigure publicul cu informaţii despre activitatea desfăşurată. 

Publicitatea avocatului trebuie să fie veridică, să respecte secretul profesional şi să 

fie realizată cu demnitate şi prudenţă. Astfel, avocatului îi este interzis să 

folosească mijloace de reclamă prin procedee incompatibile cu demnitatea 

profesiei (art. 64 alin.(1) al Legii). 

Avocaţii pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv: 

a) plasarea unei firme; 

b) anunţuri de publicitate potrivit statutului profesiei; 

c) anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon; 
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d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc. 

profesionale şi de specialitate; 

e) corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale; 

f) publicare de articole ori materiale de interes profesional sau public, în domenii 

care ţin de sau au tangenţă cu specializarea avocatului. Nu constituie o formă de 

publicitate profesională permisă de lege editarea unor materiale, în ediţii care nu au 

tangenţă cu specializarea avocatului şi care nu-şi îndeplinesc menirea de a explica 

sau de a populariza anumite reglementări juridice, iar conţinutul lor face dovada 

unui mesaj predominant laudativ sau comparativ; 

g) participarea la organizarea de evenimente, seminare, conferinţe, mese rotunde 

etc. în ţară şi peste hotare, în domenii care au tangenţă cu specializarea avocatului. 

Participarea la organizarea unor evenimente cu caracter preponderent publicitar, 

care nu au tangenţă cu specializarea avocatului şi care, prin natura lor, în loc să 

comporte o menire explicativă sau de popularizare a anumitor reglementări 

juridice, dau dovada unui conţinut predominant laudativ sau comparativ, nu 

constituie o formă de publicitate profesională permisă de lege. 

h) pagină de Internet. 

 

Toate menţiunile comparative sau laudative sau referinţe la identitatea 

clienţilor sunt interzise. 

Avocaţilor nu le este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate: 

a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul, 

reşedinţa unei persoane sau într-un loc public; 

b) propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de 

exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens. 

Firma poate fi amplasată doar la intrarea în sediul avocatului. Nerespectarea 

regulilor cu privire la publicitate constituie o abatere disciplinară gravă (art. 65 al 

Statutului profesiei). 
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Toate principiile fundamentale ale activităţii avocaţilor regăsite în 

legislaţia Republicii Moldova sunt cuprinse în Codul deontologic al avocaţilor 

Baroului din Republica Moldova, care după conţinutul şi structura sa 

corespunde standardelor europene. Sarcina principală în executarea Codului 

deontologic este promovarea acestor principii printre avocaţi cît şi punerea lor în 

aplicare de către toţi colegii şi organele de autoadministrare ale avocaţilor. 

 

 

3. Accederea în profesia de avocat 

 

Problemele vis-a-vis de activitatea avocaţilor, inclusiv de accesul la profesie, 

sunt acoperite în Legea cu privire la avocatură şi Statutul profesiei de avocat. 

Cerinţele pentru exercitarea profesiei de avocat sunt prevăzute de art. 10 din 

Legea cu privire la avocatură, şi anume: „Profesia de avocat poate fi exercitată de 

persoana care are cetăţenia Republicii Moldova, are capacitate deplină de exerciţiu, 

are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie 

ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după susţinerea examenului de 

calificare” 

În conformitate cu alin. (3) al aceluiaşi articol, "persoana care a depus cerere 

de eliberare a licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat nu se consideră 

persoană cu reputaţie ireproşabilă şi cererea ei nu se admite în cazul în care: 

a) a fost condamnată anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, 

excepţional de grave săvîrşite cu intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele 

penale; 

b) nu au fost stinse antecedentele penale pentru comiterea altor infracţiuni; 

    c) anterior a fost exclusă din avocatură sau i s-a retras licenţa pentru acordarea 

asistenţei juridice din motive compromiţătoare; 

d) a fost concediată din cadrul organelor de drept din motive 

compromiţătoare sau a fost eliberată, din aceleaşi motive, din funcţia de judecător, 

notar, consultant juridic sau funcţionar public; 
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e) comportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele Codului 

deontologic al avocatului; 

f) prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, s-a stabilit un abuz prin care ea a 

încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului." 

 

a) admiterea la stagiul profesional 

 

Una dintre principalele condiţii pentru accederea în profesie, pe lîngă faptul 

că persoana trebuie să aibă diplomă de licenţiat în drept, este şi susţinerea cu 

succes de către persoană a examenului de calificare. Alin. (1) al art. 20 din Legea 

statuează că „pentru a fi admis în profesie, avocatul stagiar susţine examenul de 

calificare în faţa Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat”. Reieşind din textul 

articolului din Lege menţionat mai sus, putem realiza că una din condiţiile pentru 

susţinerea examenului este efectuarea stagiului profesional. De fapt, efectuarea 

stagiului profesional este condiţia admiterii în profesie, chiar dacă acest moment 

nu este strict stipulat în lege.  

Poate fi admis la examenul de stagiu profesional cetăţeanul Republicii 

Moldova, licenţiat în drept, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care nu se află în 

stare de incompatibilitate cu cerinţele impuse profesiei. 

Examenele de admitere la stagiu profesional se organizează de Comisia de 

licenţiere a profesiei de avocat în lunile martie-mai (sesiunea de primăvară) şi în 

lunile septembrie-noiembrie (sesiunea de toamnă). În caz de necesitate, Comisia de 

licenţiere poate organiza examene şi în alte perioade. 

Hotărîrea privind admiterea la examenul de stagiu profesional se adoptă de 

Comisia de licenţiere şi se comunică candidatului, invitîndu-l să susţină examenul 

de admitere la stagiu. 

Candidatul care a susţinut examenul de admitere la stagiu, este admis la 

stagiul profesional în temeiul Hotărîrii privind admiterea la stagiul profesional care 

se adoptă de Comisia de licenţiere a profesiei de avocat şi se comunică 
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candidatului prin publicarea pe site-ul oficial al Uniunii Avocaţilor în termen de 10 

zile de la data promovării examenului de admitere la stagiul profesional.  

Stagiul de pregătire profesională durează 18 luni, iar persoana care 

efectuează stagiul, în acest timp, are statut de avocat stagiar şi activează sub 

supravegherea avocatului îndrumător. Condiţiile efectuării stagiului profesional, 

drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum şi a 

baroului faţă de aceştia, sunt reglementate în Statutul profesiei de avocat. 

Stagiul profesional se desfăşoară în baza contractului încheiat între avocatul 

stagiar şi avocatul îndrumător, înregistrat la Consiliul Uniunii Avocaţilor. 

 

 

b) admiterea în profesia de avocat 

 

După efectuarea stagiului profesional, avocatul stagiar susţine examenul de 

calificare. După expirarea a 3 ani de la data finalizării stagiului profesional, 

avocatul stagiar poate participa la examenul de calificare doar cu condiţia 

executării repetate a stagiului profesional cu o durată minimă de 3 luni. 

Pentru a fi admis în profesie, avocatul stagiar susţine examenul de calificare 

în faţa Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, care se desfăşoară în două 

etape: I – proba scrisă şi II – proba orală. Modul de organizare a examenului de 

calificare se stabileşte în statutul profesiei de avocat. 

În baza rezultatului examenului, Comisia de licenţiere adoptă hotărîrea de 

admitere a persoanei în profesia de avocat. Hotărîrea privind admiterea în profesia 

de avocat se publică pe site-ul Uniunii Avocaţilor şi se comunică persoanei care a 

susţinut examenul de calificare în termen de 10 zile de la data susţinerii. 

Toate cazurile de admitere în profesie cu scutire de la examen, în condiţiile 

Legii, sînt soluţionate individual de Comisia de licenţiere. 
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c) licenţierea profesiei de avocat 

 

După susţinerea examenului de calificare, persoanele pot solicita în temeiul 

hotărîrii Comisiei de licenţiere, eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de 

avocat, depunînd o cerere la Ministerul Justiţiei. Licenţa pentru exercitarea 

profesiei de avocat este unicul act ce confirmă statutul avocatului şi se eliberează 

de Ministerul Justiţiei în termen de 10 zile de la data depunerii cererii contra unei 

plăţi în mărime de 450 lei, achitate în contul ministerului. Licenţa se eliberează pe 

un termen nelimitat şi este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 

d) dreptul de a desfăşura activitate de avocat 

 

 Potrivit prevederilor art. 12 din legea cu privire la vocatură, „pentru 

desfăşurarea activităţii de avocat, solicitantul care a susţinut examenul de calificare 

adresează o cerere scrisă ministrului justiţiei privind eliberarea licenţei pentru 

exercitarea profesiei de avocat”. 

După primirea licenţei, avocatul este în drept să desfăşoare activitatea de 

avocat doar după depunerea jurămîntului şi înregistrarea unei forme de organizare 

a activităţii de avocat în condiţiile art. 32 din Legea cu privire la avocatură. 

 

Pentru a determina cu certitudine care este momentul în care avocatul 

urmează să înlăture circumstanţele de incompatibilitate, menţionăm, că 

dispoziţiile legale statuate de către legiuitor la art. 11 din Legea nr. 1260-XV din 

19 iulie 2002 cu privire la avocatură au găsit o dezvoltare mai largă în art. 13 

alin. (1) din Statutul profesiei de avocat. 

Uniunea avocaţilor, prin introducerea în art. 13 alin. (1) din Statutul 

profesiei de avocat a sintagmei „pentru admiterea în profesie şi ...” şi-a depăşit 

competenţa. Legea prevede expres faptul survenirii situaţiei de incompatibilitate 

la momentul exercitării profesiei de avocat, şi nu la etapele ce precedă aceasta. 
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Exemplificăm: În temeiul art. 10 alin. (2), art. 21 alin. (1) lit. b)-f), alin. 

(3), art. 43 alin. (3) lit. d) din Lege, Comisia de licenţiere a profesiei de avocat 

urmează să adopte o hotărîre privind admiterea în profesie. Ulterior, în temeiul 

art. 22 din Lege, Ministerul Justiţiei în termen de 10 zile de la data depunerii 

cererii urmează să elibereze licenţa de avocat. Urmare a deţinerii licenţei de 

avocat în temeiul art. 12 alin. (2) lit. a), art. 26 din Lege şi art. 31 din Statut, 

după primirea licenţei, jurămîntul se depune în faţa Consiliului Uniunii 

Avocaţilor, iar acesta se întruneşte o dată pe lună. După depunerea jurămîntului 

urmează a fi înregistrată una din formele de organizare a activităţii de avocat. 

Legea admite posibilitatea ca după obţinerea licenţei de a depune solicitare atît 

pentru depunerea jurămîntului, cît şi pentru înregistrarea formei de organizare, 

care, de altfel, se soluţionează, de asemenea, în termen de 30 de zile. Astfel se 

constată că există o perioadă suficientă şi necesară în care titularul licenţei de 

avocat pînă la începerea activităţii sale să se conformeze prevederilor Legii (art. 

11 alin. (1) lit. a)) şi nu unor inadvertenţe statuate eronat la art. 13 alin. (1) din 

Statut, precum „Pentru admitere în profesie şi”. 

Totodată s-a constatat că, potrivit Notei informative plasate pe site-ul 

Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova ( www.avocatul.md )pentru admiterea 

în profesia de avocat în conformitate cu art. 37 lit. f) din legea cu privire la 

avocatură, Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, prin Hotărîrea 

din 1 iulie 2011, a stabilit cuantumul taxei pentru persoanele specificate la art. 

10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură în mărime de 5 000 lei. 

Primo – la art. 37 din Lege sunt stipulate competenţele Congresului. 

Atribuţiile Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova sunt statuate 

la art. 39, ci nu la art. 37. Prin urmare, se constată o depăşire a competenţelor 

din partea Consiliului Uniunii Avocaţilor. 

Secundo – în temeiul art. 37 lit. f) din Lege, Congresul stabileşte 

cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele 

de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional. 

http://www.avocatul.md/
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Astfel, se constată că la moment nu există niciun temei legal de a percepe 

vreo taxă pentru admiterea în profesia de avocat a persoanelor care cad sub 

incidenţa prevederilor art. 10 alin. (2) din Lege, deoarce în temeiul acestui 

articol persoanele menţionate sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi 

de examenul de calificare. Legiuitorul nu a abilitat nici chiar Congresul cu o 

asemenea atribuţie, precum stabilirea cuantumului taxelor pentru această 

categorie de solicitanţi. 

Aşadar, pentru a activa în cadrul legal, lacunele depistate urmează a fi 

înlăturate. 

Drept urmare, venim cu unele propuneri privind perfecţionarea cadrului 

legal existent. 

Propunem unele modificări şi completări la Legea nr. 1260-XV din 19 

iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al republicii 

Moldova nr. 159 din 4 septembrie 2010, art. 582): 

1. Art. 11 alin. (1) va începe cu sintagma: „Pentru exercitarea profesiei, 

avocatul urmează să nu se regăsească în vreunul din cazurile incompatibile 

prevăzute de Lege.” 

2. La art. 12 alin. (1) după sintagma „a susţinut examenul de calificare” 

se introduce textul „şi cel scutit de examenul de calificare”. 

3. La art. 37 după lit. f) se introduce lit. f
1
) cu următorul cuprins. 

„stabileşte cuantumul taxei pentru admiterea în profesia de avocat a persoanelor 

scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare.” 

4. Art. 43 alin. (3) lit. d) se expune într-o nouă redacţie: „aprobă 

rezultatele examenelor de calificare;” 

5. Art. 43 alin. (3) se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„adoptă hotărîri privind admiterea în profesie.”   
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4. Formarea avocaţilor 

 

a) Instruirea profesională 

 

Fiecare cetăţean al Republicii Moldova, cu capacitate deplină de exerciţiu, 

care are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, poate fi acceptat la 

susţinerea examenului de admitere la stagiu profesional. Deşi legislaţia nu 

stabileşte strict, totuşi presupune, că avînd studii juridice de nivelul întîi, efectuarea 

stagiului profesional este obligatorie. 

Totuşi, potrivit prevederilor Legii cu privire la avocatură, sunt scutite de 

efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin 

titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia 

de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile 

respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De 

aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază persoanele care, după demisia 

din funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului 

(alin. (2) al art. 10 din Legea cu privire la avocatură). 

Prevederile care stabilesc obligativitatea studiilor juridice ca prima condiţie de 

admitere în profesia de avocat în Republica Moldova, în întregime corespund 

standardelor europene. 

Instituţia avocatului stagiar ca parte componentă a instituţiei avocaturii 

reprezintă un exponent al promovării şi asigurării respectării drepturilor omului. 

În Republica Moldova reglementările legale cu privire la statutul avocatului 

stagiar au înregistrat primii paşi în vederea consolidării acestei instituţii. Totuşi, 

pentru buna desfăşurare a stagiului profesional multe aspecte au rămas, fie fără 

reglementare expresă, fie prevederile existente nu dau un răspuns clar la situaţiile 

şi întrebările apărute în practica avocaţilor stagiari, precum şi a avocaţilor 

îndrumători. 

La fel este de menţionat, că la 30 martie 2012, Consiliul Uniunii Avocaţilor 

din Republica Moldova a aprobat Statutul Asociaţiei Tinerilor Avocaţi. Asociaţia 
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este o formă de asociere a avocaţilor în vârstă de până la 40 ani, precum şi a 

avocaţilor stagiari. Iniţiativa de formare a Asociaţiei a parvenit de la un grup de 

iniţiativă al avocaţilor stagiari. Asociaţia are ca scop promovarea şi protejarea 

intereselor comune ale profesiei de avocat şi este o structură autonomă, fără 

personalitate juridică, formată pe lângă Uniunea Avocaţilor. 

De către un grup de avocaţi stagiari din cadrul Asociaţiei Tinerilor Avocaţi 

(ATA) a fost iniţiat şi elaborate Ghidul Avocatului Stagiar, scopul căruia este 

evidenţierea reglementărilor legale cu care se confruntă avocatul stagiar de la 

efectuarea primului pas de intrare în profesie pînă la obţinerea statutului de avocat 

licenţiat, precum şi interpretarea prevederilor legale în vederea formării unei 

practice corecte şi uniforme pe parcursul desfăşurării stagiului profesional. 

 

        b) Instruirea iniţială 

 

 Potrivit prevederilor Legii cu privire la avocatură şi Statutului profesiei de 

avocat avocatul stagiar este obligat să urmeze cursuri de formare iniţială, durata 

cărora nu poate fi mai mică de 80 de ore în decursul stagiului profesional (art. 15 

alin. (6) lit. b) din Lege şi art. 18 alin. (1) lit. b) din Statut). 

Avocatul stagiar este obligat să studieze şi să însuşească: normele naţionale 

şi internaţionale ce vizează activitatea avocaturii; legislaţia în vigoare în domeniul 

penal, civil, administrativ, al muncii, familiei, financiar, drepturile procedurale şi 

în alte domenii ale dreptului; Hotărîrile Curţii Supreme de Justiţie şi Hotărîrile 

Curţii Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului; practica judiciară în 

domeniile de drept. 

Îndrumarea profesională a avocatului stagiar este asigurată de avocatul 

îndrumător care a consimţit în acest sens prin contractul încheiat. 

Pot asigura îndrumarea profesională a avocatului stagiar doar avocaţii care 

îndeplinesc cerinţele impuse prin Lege: vechime în profesia de avocat de cel puţin 

5 ani, reputaţie ireproşabilă, profesionist, titulari de cabinete individuale sau 
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avocaţi asociaţi, spaţiu suficient pentru asigurarea stagiului profesional etc., 

precum şi condiţiile stabilite prin hotărîre a Consiliului Uniunii Avocaţilor. 

Avocatul îndrumător este obligat să întocmească planul individual de stagiu, 

să coordoneze şi să verifice efectuarea stagiului, să creeze condiţiile necesare şi să 

contribuie la îndeplinirea planului individual al stagiului profesional, să contribuie 

la crearea deprinderilor profesionale, să acorde ajutor avocatului stagiar şi să-l 

consulte în cazul participării în instanţe. 

În baza rezultatelor stagiului profesional, avocatul îndrumător eliberează o 

referinţă cu privire la stagiul efectuat de stagiar şi recomandă sau respinge, dar nu-

şi promovează din interes discipolul pentru a susţine examenul de calificare (art. 25 

din Statutul profesiei de avocat). 

Conflictele şi litigiile ce ţin de efectuarea stagiului profesional sunt 

soluţionate de Consiliul Uniunii Avocaţilor, care contribuie la crearea condiţiilor 

pentru realizarea instruirii de formare iniţială.  

    

        c) Instruirea continuă 

 

Avocaţii sînt obligaţi să-şi actualizeze permanent cunoştinţele şi să-şi 

îmbunătăţească pregătirea profesională. Astfel, sînt obligaţi să urmeze anual 

cursuri de formare profesională continuă, în volum de 40 de ore, conform planului 

aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor, aceste cursuri finalizînd cu prezentarea 

unui raport (art. 54 din Legea cu privire la avocatură). 

În mod special se pune accentul pe însuşirea şi aplicarea deontologiei şi 

standardelor profesionale în materie. În conformitate cu alin. (3) al art. 11 din 

Statutul profesiei de avocat pregătirea profesională continuă se realizează în cadrul 

Uniunii Avocaţilor, barourilor şi al formelor de exercitare a profesiei şi are drept 

scop îndeplinirea de către avocaţi a obligaţiei profesionale de pregătire continuă 

bazate pe cultura juridică de calitate şi pregătirea temeinică pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a activităţii de interes public. 
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Controlul pregătirii profesionale continue este un domeniu care ţine de 

competenţa Uniunii Avocaţilor şi se realizează conform hotărîrilor adoptate de 

Congresul Avocaţilor şi de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Pe baza horîrilor 

Congresului Avocaţilor, Consiliul Uniunii Avocaţilor elaborează un program anual 

privitor la evaluarea şi controlul sistematic al pregătirii profesionale continue a 

avocaţilor care ţine cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregătirii 

profesionale continue în mod coerent şi unitar la nivel naţional. Organele profesiei 

de avocat certifică periodic pregătirea profesională continuă a fiecărui avocat. 

Modalităţile de pregătire profesională continuă, în cadru organizat sînt: 

a) activităţile coordonate şi îndrumate de Uniunea Avocaţilor; 

b) asistenţa la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinţe, congrese şi orice altă formă 

organizată pentru realizarea actualizării cunoştinţelor şi tehnicilor de exercitare a 

profesiei; 

c) pregătirea on-line; 

d) redactarea şi publicarea de note, articole, eseuri, studii asupra problemelor 

juridice; 

e) activităţi specifice în cercurile de studii organizate de Uniunea Avocaţilor şi 

barouri; 

f) activităţi organizate în cooperare cu instituţiile de învăţămînt sau instituţiile de 

realizare a pregătirii profesionale în domenii conexe activităţii specifice profesiei 

de avocat; 

g) orice altă activitate recunoscută de organele profesiei. 

Controlul pregătirii profesionale continue este un domeniu care ţine de 

competenţa Uniunii Avocaţilor şi se realizează conform hotărîrilor adoptate de 

Congresul Avocaţilor şi de Consiliul Uniunii Avocaţilor. 

Pe baza hotărîrilor Congresului Avocaţilor, Consiliul Uniunii Avocaţilor 

elaborează un program anual privitor la evaluarea şi controlul sistematic al 

pregătirii profesionale continue a avocaţilor care ţine cont de conlucrarea dintre 

barouri pentru realizarea pregătirii profesionale continue în mod coerent şi unitar la 
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nivel naţional. Organele profesiei de avocat certifică periodic pregătirea 

profesională continuă a fiecărui avocat. 

 

 Prevederile Legii care statuează obligativitatea studiilor juridice ca o 

condiţie primordială pentru accederea în profesia de avocat în Republica 

Moldova, totalmente corespunde standardelor europene. 

 Reieşind din practica europeană, în vederea instruirii iniţiale, se propune 

de a mări durata minimă a cursurilor de formare iniţială în decursul stagiului 

profesional pînă la 240 ore (la moment, potrivit legislaţiei, această durată nu 

poate fi mai mică de 80 de ore). Aceasta, prin activităţile instituţionalizate pe 

baza programelor de instruire, ar duce la ridicarea gradului de profesionalism al 

viitorilor avocaţi. 

 Prevederile legislaţiei moldoveneşti în ceea ce priveşte instruirea continuă 

a avocaţilor, totalmente corespund recomandărilor Consiliului asociaţiilor de 

avocaţi şi societăţilor juridice din Europa despre instruirea continuă a avocaţilor 

şi tendinţele moderne în acest domeniu.   

  

 

 

5. Organizarea şi funcţionarea avocaţilor 

 

Potrivit articolului 29 al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la 

avocatură, persoanele admise în profesia de avocat pot profesa avocatura în cadrul 

Cabinetului Avocatului sau Biroului Asociat de Avocaţi. Avocatul poate fi 

fondator doar al Cabinetului Avocatului sau al Biroului Asociat de Avocaţi. 

Cabinetul Avocatului este constituit dintr-un singur avocat fondator şi se 

prezintă în raporturile juridice în calitate de persoană fizică. 

Denumirea Cabinetului Avocatului este compusă din numele şi prenumele 

avocatului fondator. 
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Biroul Asociat de Avocaţi este creat de doi şi mai mulţi avocaţi fondatori şi 

are statut de persoană juridică. Relaţiile dintre avocaţii din cadrul Biroului Asociat 

de Avocaţi sunt reglementate în temeiul unui contract. 

Biroul Asociat de Avocaţi poate alege orice denumire. 

Una din tradiţiile avocaturii este ca denumirea birourilor de avocaţi să 

conţină numele unuia sau mai multor avocaţi fondatori. 

Înregistrarea formelor de organizare a activităţii de avocat reprezintă un 

proces complex care presupune înregistrarea iniţială la Ministerul Justiţiei, urmată 

de alte acţiuni necesare în vederea funcţionării unui Cabinet al Avocatului sau 

Birou Asociat de Avocaţi, şi anume: 

a) Înregistrarea la Ministerul Justiţiei; 

b) Obţinerea certificatului de atribuire a codului fiscal; 

c) Confecţionarea ştampilei; 

d) Înregistrarea la organele fiscale teritoriale; 

e) Deschiderea unui cont bancar; 

f) Înregistrarea la Casa Naţională de Asigurări Sociale; 

g) Înregistrarea la Compania Naţională de Asigurări în Medicină; 

h) Obţinerea legitimaţiei de la Uniunea Avocaţilor; 

i) Procurarea formularelor cu regim special. 

În continuare, se descrie detaliat fiecare dintre aceste etape prin prezentarea 

listei actelor necesare a fi depuse la autorităţi, a termenelor de examinare a 

cererilor şi alte detalii utile pentru avocaţi. 

 

a) Înregistrarea la Ministerul Justiţiei 

 

Potrivit art. 32 al Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, 

Ministerul Justiţiei este autoritatea care înregistrează formele de organizare a 

activităţii de avocat. De asemenea, conform art. 65 alin. (1) lit. (e) al Legii nr.  

1260-XV din 19 iulie 2002, Ministerul Justiţiei ţine Registrul Cabinetelor 
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Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi. Extrasul Registrului este disponibil 

pe pagina web a Ministerului Justiţiei, la categoria „Persoane autorizate”. 

Înregistrarea Cabinetului Avocatului şi Biroului Asociat de Avocaţi la 

Ministerul Justiţiei are loc după depunerea următoarelor documente: 

1) cererea de înregistrare; 

2) declaraţia de fondare a Cabinetului Avocatului sau a Biroului Asociat de 

Avocaţi. Forma declaraţiei este aprobată de către Ministerul Justiţiei; 

3) copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat; 

4) copiile actelor care confirmă adresa sediului Cabinetului Avocatului sau al 

Biroului Asociat de Avocaţi; 

e) informaţia privind datele de contact (număr de telefon, adresă poştală şi 

electronică); 

5) confirmarea privind notificarea Uniunii Avocaţilor despre intenţia înregistrării 

Cabinetului Avocatului sau a Biroului Asociat de Avocaţi. 

Modelele acestor acte sunt disponibile pe pagina web a Ministerului Justiţiei. 

Suplimentar documentelor indicate în Lege, Ministerul Justiţiei condiţionează 

înregistrarea prin prezentarea următoarelor acte: 

1) copia buletinului de identitate al avocatului / avocaţilor, şi 

2) procesul-verbal cu privire la alegerea şefului Biroului Asociat de Avocaţi de 

către avocaţii fondatori, în cazul Birourilor Asociate de Avocaţi. 

După depunerea întregului set de acte indicate mai sus, Ministerul Justiţiei 

înregistrează Cabinetul Avocatului şi Biroul Asociat de Avocaţi în termen de o 

lună. După procesarea actelor şi înregistrare, Ministerul Justiţiei eliberează decizia 

privind înregistrarea Cabinetului Avocatului sau a Biroului Asociat de Avocaţi şi 

extrasul din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi. 

Refuzul Ministerului Justiţiei de a înregistra formele de organizare a 

profesiei de avocat poate fi contestat în instanţa de judecată competentă, în 

procedura contenciosului administrativ. 

Avocaţii au dreptul să decidă modificarea formei de organizare a activităţii 

de avocat în condiţiile prevăzute de Legea cu privire la avocatură. 



 30 

b) Obţinerea certificatului de atribuire a codului fiscal 

 

Potrivit art. 161 alin. (1) Cod Fiscal, organul fiscal ţine evidenţa 

contribuabililor, atribuindu-le coduri fiscale în modul stabilit de instrucţiunea 

aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 

În conformitate cu p. 17 al ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 

nr. 236 din 18.12.2006 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa 

contribuabililor, în vederea atribuirii codului fiscal, Cabinetele Avocaţilor şi 

Birourile Asociate de Avocaţi urmează să depună următorul pachet de documente: 

1) cererea de atribuire a codului fiscal (cerere-tip disponibilă la organele fiscale); 

2) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi, 

eliberat de Ministerul Justiţiei, în original şi copie; 

3) copia licenţei / licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat; 

4) copia buletinului de identitate al avocatului / avocaţilor. 

Setul de acte pentru obţinerea codului fiscal se prezintă la Inspectoratele 

Fiscale de Stat Teritoriale. Avocaţii care activează în municipiul Chişinău vor 

obţine codul fiscal la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat mun. Chişinău. 

Potrivit p. 23 al Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, Inspectoratele 

Fiscale de Stat Teritoriale eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. 

 

c) Confecţionarea ştampilei 

 

Următoarea etapă după obţinerea certificatului de atribuire a codului fiscal 

este confecţionarea ştampilei Cabinetului Avocatului sau al Biroului Asociat de 

Avocaţi, care este strict necesară atît în toate procedurile de înregistrare ulterioară 

la autorităţi, cît şi pentru o bună desfăşurare a activităţii de avocat. 

Ştampilele sunt confecţionate de întreprinderi care dispun de licenţe pentru 

acest gen de activitate. 
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Avocaţii fondatori ai Cabinetelor Avocaţilor vor prezenta următoarele 

documente: 

1) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi, 

eliberat de Ministerul Justiţiei, în original şi copie; 

2) certificatul de atribuire a codului fiscal, în original şi copie; 

3) copia buletinului de identitate al avocatului. 

Birourile Asociate de Avocaţi vor prezenta actele indicate mai jos: 

1) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi, 

eliberat de Ministerul Justiţiei, în original şi copie; 

2) copia deciziei Ministerului Justiţiei privind înregistrarea Biroului Asociat de 

Avocaţi; 

3) certificatul de atribuire a codului fiscal, în original şi copie; 

4) copia licenţei şefului Biroului Asociat de Avocaţi; 

5) copia buletinului de identitate al şefului Biroului Asociat de Avocaţi. 

Fiecare avocat poate dispune de ştampilă personală pentru confecţionarea 

căreia se vor prezenta: 

1) copia buletinului de identitate al avocatului; 

2) licenţa avocatului, în original şi copie. 

De regulă, termenul necesar pentru confecţionarea ştampilelor se încadrează 

în 2-3 zile lucrătoare. Întreprinderea eliberează o adeverinţă privind fabricarea 

ştampilei, care include denumirea solicitantului, caracteristica tehnică a ştampilei şi 

denumirea întreprinderii care a confecţionat ştampila. 

 

d) Înregistrarea la organele fiscale teritoriale 

 

Potrivit art. 161 alin. (3) Cod Fiscal, organele fiscale ţin evidenţa 

contribuabililor, inclusiv a Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de 

Avocaţi, prin deschiderea dosarelor contribuabililor. În acest scop, avocaţii 

urmează să prezinte la Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale următorul set de 

documente: 
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1) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi, 

eliberat de Ministerul Justiţiei, în original şi copie; 

2) copia deciziei Ministerului Justiţiei privind înregistrarea Biroului Asociat de 

Avocaţi; 

3) certificatul de atribuire a codului fiscal, în original şi copie; 

4) copia licenţei avocatului / avocaţilor; 

5) copia buletinului de identitate al avocatului / avocaţilor; 

6) copiile actelor care confirmă adresa sediului Cabinetului Avocatului sau al 

Biroului Asociat de Avocaţi. 

Unele Inspectorate Fiscale de Stat Teritoriale pot condiţiona înregistrarea 

prin prezentarea, la momentul depunerii setului de documente, a: 

1) 2 mape; 

2) 10 foi mărimea A4. 

Punerea la evidenţă la Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale are loc în 

ziua prezentării actelor indicate mai sus. 

 

e) Deschiderea unui cont bancar 

 

Activitatea avocatului presupune efectuarea unor operaţiuni bancare care 

necesită deschiderea unor conturi bancare în valută naţională şi străină. Pentru 

deschiderea unui cont bancar, fiecare bancă comercială instituie propriile reguli, 

dar, de obicei, avocaţilor le sunt solicitate următoarele documente: 

 

1) cererea de deschidere a contului (cerere-tip eliberată de bancă); 

2) copia extrasului din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de 

Avocaţi, eliberat de Ministerul Justiţiei; 

3) copia deciziei Ministerului Justiţiei privind înregistrarea Cabinetului Avocatului 

sau a Biroului Asociat de Avocaţi; 

4) certificatul de atribuire a codului fiscal, în original şi copie; 

5) copia licenţei avocatului /avocaţilor; 
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6) copia buletinului de identitate al avocatului /avocaţilor; 

7)  ştampila; 

8) fişa cu specimenul de semnătură / semnături, confirmată contra plată de 

persoana responsabilă a băncii sau legalizată notarial. 

Ulterior, între Cabinetul Avocatului sau Biroul Asociat de Avocaţi, pe de o 

parte, şi bancă, pe de altă parte, se încheie un contract de deservire a contului 

bancar. Contul bancar este provizoriu pînă la momentul în care banca primeşte de 

la Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial certificatul privind luarea la evidenţă a 

contului bancar. Această procedură durează între 5 şi 7 zile lucrătoare. 

 

 

f) Înregistrarea la Casa Naţională de Asigurări Sociale 

 

Potrivit art. 26 alin. (1) al Legii nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul 

public de asigurări sociale, avocaţii din cadrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor 

Asociate de Avocaţi sunt obligaţi să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data obţinerii dreptului de a desfăşura activitatea de avocat, în calitate de 

plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale unde îşi au adresa juridică. 

Lista documentelor necesare pentru înregistrarea avocaţilor în calitate de 

contribuabili la bugetul asigurărilor sociale de stat este următoarea: 

1) cerere de înregistrare (cerere-tip eliberată de Casele Teritoriale de Asigurări 

Sociale); 

2) copia extrasului din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de 

Avocaţi, eliberat de Ministerul Justiţiei; 

3) certificatul de atribuire a codului fiscal, în original şi copie; 

4) copia licenţei avocatului /avocaţilor; 

5) ştampila; 

6 ) certificat de la bancă privind numărul contului bancar (dacă există). 
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Înregistrarea Cabinetelor Avocaţilor şi a Birourilor Asociate de Avocaţi la 

Casele Teritoriale de Asigurări Sociale are loc în ziua prezentării actelor indicate 

mai sus. 

Avocaţii achită contribuţiile sociale printr-o sumă fixă stabilită anual prin 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Potrivit p. 1.5. al Anexei nr. 3 la Legea 

nr. 250 din 08.11.2012 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, tariful 

contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru avocaţi în 2013 constituie 

5220 lei, care se achită lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la sfîrşitul lunii 

imediat următoare celei de gestiune. Tipul prestaţiei sociale asigurată prin această 

contribuţie este pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi 

ajutorul de deces. 

 

 

g) Înregistrarea la Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

 

Art. 10 alin. (2) p. (a) al Legii nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală prevede că avocaţii urmează să se 

înregistreze în calitate de plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în 

termen de o lună de la data obţinerii licenţei de avocat. 

Avocaţii urmează să prezinte următoarele acte în vederea înregistrării în 

calitate de plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală: 

1) copia extrasului din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de 

Avocaţi, eliberat de Ministerul Justiţiei; 

2) copia deciziei Ministerului Justiţiei privind înregistrarea Cabinetului Avocatului 

sau a Biroului Asociat de Avocaţi; 

3) licenţa avocatului /avocaţilor, în original şi copie; 

4) copia buletinului de identitate al avocatului /avocaţilor. 
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Înregistrarea Cabinetelor Avocaţilor şi a Birourilor Asociate de Avocaţi la 

agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină are loc în 

ziua prezentării actelor indicate mai sus. 

Potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la 

mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală, avocaţii intră în categoria de plătitori ai primelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual. 

Mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este stabilită anual 

de Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe fiecare an în 

parte. Conform art. 4 alin. (2) al Legii nr. 251 din 08.11.2012 a fondurilor 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013, prima de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală stabilită pentru avocaţi în anul 2013 este de 3318 

lei. 

Potrivit art. 22 al Legii nr. 1593 din 26 decembrie 2002, menţionată mai sus, 

avocaţii urmează să achite prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în 

termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală pe anul respectiv. Art. 23 al aceleiaşi Legi stabileşte că 

avocaţii care au obţinut licenţa de avocat după acest termen vor achita, în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii licenţei de avocat, prima de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum proporţional numărului de 

luni complete rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune. 

 

h) Obţinerea legitimaţiei de la Uniunea Avocaţilor 

 

În conformitate cu art. 17 al Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la 

avocatură, legitimaţiile avocaţilor se eliberează de către Consiliul Uniunii 

Avocaţilor. Obţinerea legitimaţiei de avocat este condiţionată de prezentarea de 

către avocaţi a următoarelor documente: 

1) copia licenţei avocatului; 

2) copia buletinului de identitate al avocatului. 
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Preţul pentru perfectarea legitimaţiei constituie 80 lei (informaţie confirmată 

de Uniunea Avocaţilor la data de 9 ianuarie 2013) şi aceasta se eliberează în 

termen de o lună. 

 

i) Procurarea formularelor cu regim special 

 

Profesarea activităţii de avocat este practic imposibilă fără achiziţionarea 

formularelor cu regim special, cum ar fi mandatele de avocat, facturile (fostele 

facturi de expediţie), dispoziţiile de încasare, dispoziţiile de plată, delegaţiile etc. 

Formularele cu regim special se eliberează de Întreprinderea de Stat Editura 

de Imprimare „Statistica”. Pentru procurarea formularelor cu regim special, este 

necesară prezentarea următoarelor documente: 

- pentru Cabinetele Avocaţilor: 

1) cerere de eliberare a formularelor cu regim special; 

2) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi, 

eliberat de Ministerul Justiţiei, în original şi copie; 

3) certificatul de atribuire a codului fiscal, în original şi copie; 

4) licenţa de avocat, în original şi copie; 

5) legitimaţia avocatului eliberată de Consiliul Uniunii Avocaţilor – obligatorie 

pentru procurarea mandatelor de avocat; 

6 ) buletinul de identitate al avocatului, în original şi copie; 

7) ştampilă; 

8) rechizitele bancare. 

- pentru Birourile Asociate de Avocaţi: 

1) cerere de eliberare a formularelor cu regim special; 

2) extrasul din Registrul Cabinetelor Avocaţilor şi Birourilor Asociate de Avocaţi, 

eliberat de Ministerul Justiţiei, în original şi copie; 

3) certificatul de atribuire a codului fiscal, în original şi copie; 

4) licenţa de avocat a conducătorului Biroului Asociat de Avocaţi, în original şi 

copie (după procurarea delegaţiilor – licenţa de avocat a avocatului delegat); 
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5) legitimaţia conducătorului Biroului Asociat de Avocaţi eliberată de Consiliul 

Uniunii Avocaţilor (după procurarea delegaţiilor – legitimaţia avocatului delegat) – 

obligatorie pentru procurarea mandatelor de avocat; 

6 ) buletinul de identitate al conducătorului Biroului Asociat de Avocaţi, în original 

şi copie (după procurarea delegaţiilor – buletinul de identitate al avocatului 

delegat); 

7) ştampilă; 

8) rechizitele bancare. 

 

 La capitolul înregistrării formelor de organizare a activităţii de avocat, 

legislaţia naţională nu prevede strict un termen limită în care avocatul după 

obţinerea licenţei pentru exercitarea profesie de avocat ar fi obligat să 

înregistreze la Ministerul Justiţiei forma de organizare a activităţii sale. În acest 

context se consideră oportun de stabilit un termen de 2 luni de la data eliberării 

licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. Termenul de 2 luni se consideră 

suficient pentru ca avocaţii să soluţioneze chestiunile ce ţin de sediul cabinetului 

avocatului sau a biroului asociat de avocaţi. 

 La fel ar fi binevenit de concretizat prin lege şi momentul că sediul 

cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi nu poate fi înregistrat la 

domiciliul avocatului. Aceasta se impune doar prin prevederile Codului 

deontologic, care prin prisma pct. 1.5.3. statuează că „oficiul avocatului nu 

poate fi amplasat în incinta clădirilor în care funcţionează organele de anchetă, 

procuratură, instanţele de judecată, precum şi la domiciliul acestuia”. Astfel se 

va respecta principiul confidenţialităţii activităţii de avocat.  


