MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN

11 august 2010

Nr. 298

Cu privire la aprobarea formei declaraţiei de fondare
a biroului asociat de avocaţi şi a cabinetului avocatului
În temeiul art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002
cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 126127, art. 1001) cu modificările ulterioare, pct. 13 din Regulamentul Ministerului
Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20, art. 210) cu
modificările ulterioare,
ORDON:
Se aprobă:
a) forma declaraţiei de fondare a biroului asociat de avocaţi, conform anexei nr. 1.
b) forma declaraţiei de fondare a cabinetului avocatului, conform anexei nr. 2.

Ministru

Alexandru TĂNASE

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministrului Justiţiei
nr. 298 din 11 august 2010

DECLARAŢIE
de fondare a biroului asociat de avocaţi
„_________________________”

I. FONDATORI:
1. Avocatul
exercitarea

_______________, deţinător/deţinătoare a licenţei pentru
(numele şi prenumele)

profesiei de avocat nr._____ eliberată la_______, buletin de identitate ________
(seria

şi

numărul)

eliberat la data de _____________
identitate___________________,
__________________________;

de

oficiul

______, cod de
domiciliat(-ă)

2. Avocatul _______________________ etc.,
în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 29 al Legii nr. 1260 – XV din 19
iulie 2002 cu privire la avocatură, decidem fondarea biroului asociat de avocaţi
„_______________________”,
prescurtat
B.A.A.
„_______________________”.
II. Statutul juridic al B.A.A. „________________________”
1. B.A.A. „ ________________________” este o formă de organizare a
activităţii de avocat, unde îşi exercită profesia de sine stătător
_________(fondatori
(numărul avocaţilor)
ai biroului).
2. B.A.A. „_______________________” activează şi se prezintă în raporturile
juridice ca persoană juridică.
III. Administrarea şi funcţionarea B.A.A. „_______________________”

1. B.A.A. „_________________________” este condus de un avocat ales de
membrii biroului, care pe lîngă atribuţiile sale profesionale, îndeplineşte şi
atribuţii administrative, financiare şi fiscale.
2.
Formele
de
organizare
a
activităţii
interne
a
B.A.A.
„_______________________” vor fi stabilite în clauzele contractelor care vor fi
încheiate între B.A.A. „_______________________” şi specialişti din diferite
domenii, conform specificului activităţii.
3. B.A.A. „________________________” activează pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.
IV. Termenul de activitate al B.A.A. „________________________”
1. B.A.A. „_______________________” este fondat pe un termen nelimitat.
2. Reorganizarea sau încetarea activităţii B.A.A. „____________________”
se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
V. Sediul B.A.A. „________________________”
Sediul B.A.A „________________________” este amplasat pe următoarea
adresă: _________________________________.

Semnăturile Fondatorilor
_________________
_________________

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministrului Justiţiei
nr.298 din 11 august
2010

DECLARAŢIE
de fondare a cabinetului avocatului
„_________________________”

I. FONDATORUL:
1. Avocatul
exercitarea

_______________, deţinătorul/deţinătoarea licenţei pentru
(numele şi prenumele)

profesiei de avocat nr._____ eliberată la_______, buletin de identitate ________
(seria

şi

numărul)

eliberat la data de _____________ de oficiul ______, cod de
identitate___________________,
domiciliat(-ă)
__________________________, în conformitate cu prevederile art. 29 al Legii
Republicii Moldova nr. 1260 – XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură,
decid fondarea Cabinetului avocatului „____________________", prescurtat C.A.
„_______________________”.
II. Statutul juridic al C.A. „________________________”
1. C.A. „________________________” este o formă de organizare a
activităţii de avocat, unde îşi exercită profesia un singur avocat (fondator al
cabinetului).
2. C.A. „_______________________” activează şi se prezintă în raporturile
juridice ca persoană fizică.
III. Administrarea şi funcţionarea C.A. „___________________”
1. Fondatorul C.A.,_________________________” pe lîngă atribuţiile sale strict
profesionale, îndeplineşte şi atribuţii administrative, financiare şi fiscale.
2. Formele
de
organizare
a activităţii interne a C.A.
„_______________________” vor fi stabilite în clauzele contractelor care vor
fi încheiate între fondator şi specialişti din diferite domenii, conform specificului
activităţii.

3. C.A. „________________________”
Republicii Moldova.

activează

pe

întreg

teritoriul

IV. Termenul de activitate a C.A. „___________________”
1. C.A. „_______________________” este fondat pe un termen nelimitat.
2. Reorganizarea sau încetarea activităţii C.A. „____________________” se
efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
V. Sediul C.A. „___________________”
Sediul C.A. „________________________” este amplasat pe următoarea adresă:
__________________________________.

Semnătura Fondatorului
_________________

