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INTRODUCERE 

În exercitarea profesiei, avocatul este obligat să acţioneze pentru asigurarea accesului liber 

la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, să acţioneze prin toate mijloacele legale 

pentru a proteja profesia, demnitatea şi onoarea corpului de avocaţi. În acest scop, fiind o 

profesie monopolistă în partea ce privește acordarea serviciilor de asistență juridică 

calificată, avocații trebuie să adopte un comportament profesionist pentru realizarea 

corespunzătoare a misiunii sale, iar normele deontologice vin să garanteze această 

conduită. 

În acest scop, la punctul 3.2.6 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 a fost instituită acțiunea ce ține de efectuarea 

unui studiu privind standardele etice prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei, inclusiv a avocaților. 

Astfel, prezentul studiu este elaborat la solicitarea Ministerului Justiției al Republicii 

Moldova întru realizarea acțiunii menționate. Scopul general al studiului constă în: 

a) efectuarea unei analize în domeniul standardelor etice prevăzute de Codul deontologic al 

avocaților din RM;  

b) formularea recomandărilor în vederea ajustării standardelor etice prevăzute de Codul 

deontologic al avocaților din RM standardelor europene și internaționale.  

Domeniile de cercetare a studiului sunt: 

a) aspecte practice şi teoretice privind standardele etice prevăzute de codul deontologic 

pentru profesia de avocat; 

b) analiza cadrului normativ existent care reglementează standardele etice prevăzute de 

codul deontologic pentru profesia de avocat; 

c) analiza datelor statistice existente privind implementarea standardelor etice prevăzute 

de codul deontologic pentru profesia de avocat; 

d) cercetarea celor mai bune practici şi standarde internaţionale în domeniu;  

e) formularea recomandărilor şi propunerilor privind îmbunătăţirea situației actuale din 

domeniul standardelor etice ale profesiei de avocat. 

Scopul principal al studiului este cercetarea situaţiei actuale în domeniul cu privire la 

standardele etice prevăzute de codul deontologic pentru profesia de avocat şi identificarea 

tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din acest domeniu.  
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Metodologia studiului 

Pentru atingerea scopului propus, studiul este întemeiat atât pe metode descriptive, cât şi 

analitice, atât pe metode cantitative, cât și calitative. 

Sub acest aspect, a fost analizată legislația în vigoare a Republicii Moldova, în special Legea 

Republicii Moldova nr. 1260- XV cu privire la avocatură din 19.07.2002 (denumită în 

continuare Legea cu privire la avocatură a RM), Statutul profesiei de avocat nr. 302 din  

08.04.2011, aprobat la Congresul Uniunii Avocaţilor din 29 ianuarie 2011 (denumit în 

continuare Statutul profesiei de avocat al RM) și Codul deontologic al avocaţilor Baroului 

din Republica Moldova, adoptat de Congresul Avocaţilor din 20 decembrie 2002 (denumit 

în continuare Codul deontologic al avocaților din RM). 

Totodată, au fost analizate, sub aspect comparativ, un număr considerabil de documente 

internaționale, printre cele mai importante fiind evidențiate următoarele: 

1. Declarația de la Perugia cu privire la principiile profesionale de conduită a 

Barourilor și Societăților de Drept din Comunitatea Europeană din 16.09.1977, 

aprobată de către Comitetul Consultativ a Barourilor și a Societăților de Drept al 

Comunității Europene; 

2. Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană adoptat în Sesiunea Plenară 

din data de 28 octombrie 1998, şi modificat ulterior în Sesiunile Plenare ale CCBE 

din 28 noiembrie 1998, 6 decembrie 2002 şi 19 mai 2006, adoptat de Uniunea 

Avocaților din Republica Moldova la 15.07.2007 și Memorandumul explicativ la 

acesta; 

3. Carta principiilor fundamentale ale avocatului european și Comentariul asupra 

acesteia, adoptată de Consiliul Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa 

(CCBE) la 25.11.2006 și Comentariul asupra acesteia; 

4. Recomandarea nr. (2000) 21 a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei către 

statele  membre privind libertatea de a exercita profesia de avocat (adoptată de 

Comitetul de Miniştri pe 25 octombrie 2000, la a 727-a reuniune  a delegaţilor 

miniştrilor) 

5. Regulile Practice ale Societății de Drept ale Scoției (Law Society of Scotland Practice 

Rules 2011), aprobate de către Consiliul Societății de Drept a Scoției la 27.05.2011 
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6. Statutului profesiei de avocat al României, adoptat prin Hotărârea nr. 64/2011 

adoptată de Congresul avocaţilor din 10-11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial 

al Românie nr. 898 din 19 decembrie 2011)  

7. Codul de etică al avocaților belgieni, aprobat de către Consiliul Ordinului Barourilor 

Flamande al Belgiei la 10.09.2014 

8. Codul de etică al avocaților croați, adoptat de către Adunarea Generală a Baroului 

Avocaților din Croația la 18 februarie 1995 

9. Codul de conduită pentru avocați al Baroului danez și Societății de Drept, adoptat de 

Consiliului General al Asociației baroului avocaților și a practicienilor în drept din 

Danemarca la 24.04.2008 

10. Codul model de conduită profesională din Statele Unite ale Americii, adoptat de 

Asociația Baroului American în 1983 

11. Regulamentului național intern al profesiei de avocat al Franței, adoptat de 

Adunarea generală a Consiliului Național al Barourilor Franceze din 13.09.2008 

La baza analizei comparative a normelor deontologice au stat Codul deontologic al 

avocaților din Uniunea Europeană și Memorandumul explicativ la acesta, precum și Carta 

principiilor fundamentale ale avocatului european și Comentariul asupra acesteia.  

De asemenea, au fost studiate paginile electronice oficiale ale organelor de 

autoreglementare normele cărora au fost studiate în prezentul studiu, precum și rețeaua 

electronică „EmbassyLawyer” care reunește în mare parte avocați din RM. 

Pe parcursul elaborării studiului nu au putut fi identificate date statistice care să vizeze 

standardele deontologice ale profesiei de avocat. 

O altă metodă care stă la baza elaborării studiului a fost metoda interviului. Astfel, unul din 

instrumentele utilizate pentru această metodă a fost discuțiile publice cât și individuale. 

În această ordine de idei, am participat la discuțiile publice cu privire la aplicarea normelor 

de etică profesională care a avut loc la 19 noiembrie 2014, la sediul Ministerului Justiției, în 

cadrul căreia a fost abordată și etica avocaților. 

De asemenea, la 24 aprilie 2015, am avut o întrevedere cu dl Eugeniu Tetelea, Președintele 

Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din RM, la care au fost puse în discuție 

aspectele problematice ale deontologiei avocaților.  
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În procesul elaborării studiului, am purtat discuții telefonice cu dl Alexandru Țurcan, 

membru al Consiliului Uniunii Avocaților din RM; dl Lilian Darii, Directul executiv al 

Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) și o serie de 

avocați. 

Un alt instrument utilizat în procesul elaborării studiului a fost chestionarul. Chestionarul a 

fost remis la toate adresele de e-mail incluse în lista avocaților, plasată pe site-ul Uniunii 

Avocaților din RM și prin intermediul rețelei electronice „EmbassyLawyer”. Chestionarul a 

fost completat de către 46 de respondenți, dintre care 41 de avocați licențiați, 4 stagiari și 

un fost avocat care deja nu mai practică avocatura. 50% din respondenți activează sub 

forma organizatorică de Cabinetul Avocatului, circa 45% sub forma organizatorică Biroul 

Avocaților, iar în jur de 4% nu au răspuns la această întrebare. Vechimea medie de 

practicare a avocaturii a respondenților este de șase ani. Totodată, s-a evidențiat 

disponibilitatea foarte scăzută a avocaților de a participa la completarea chestionarului. 
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II. STANDARDELE ETICE ALE PROFESIEI DE AVOCAT  

2.1. CONSIDERENTE GENERALE CU PRIVIRE LA STANDARDELE ETICE ALE 

AVOCAȚILOR 

Principiile de Bază ale Naţiunilor Unite privind Rolul Avocatului stipulează că avocații, în 

protejarea drepturilor clienților lor și în promovarea cauzei justiției, vor căuta să susțină 

drepturile omului și libertățile fundamentale recunoscute la nivel național și dreptul 

internațional și în orice moment să acționeze în mod liber și cu sârguință în conformitate 

cu legea și standardele și etica profesiei de avocat recunoscute. 

Normele etice au scopul de a servi drept linii directoare, care să stabilească 

comportamentul pe care urmează să-l adopte un avocat în vederea realizării misiunii sale 

nobile. Aceste norme sunt sistematizate, în mare parte,  în cadrul unui act normativ, care de 

obicei îmbracă forma unui cod. 

Codurile (regulamentele/cartele) deontologice reprezintă un set de reguli și obligații care 

guvernează profesia de avocat, comportamentul celor care o exercită, relația dintre aceștia 

și clienții lor, alți actori ai actului justiției și public. Acestea sunt instituite în interesul 

societății și au menirea de a garanta servicii de calitate a asistenței juridice. 

În acest sens, normele etice pot avea un caracter permisiv, prohibitiv sau de recomandare. 

De obicei, Codurile etice ale avocaților conțin o combinație a acestora, cu accent pe cele 

prohibitive. Mai mult ca atât, normele etice de recomandare pot să îmbrace forma unor 

directive, ghiduri, instrucțiuni etc. Astfel, codul deontologic ar urma să conțină ce este 

interzis, iar restul să rămână la discreția avocatului și poate fi inclus în ghiduri și 

recomandări. La acest capitol, Codul model de conduită din SUA conține un capitol 

consistent cu privire la domeniul de aplicare a acestuia. Astfel, se face o diferență între 

prescrierile obligatorii „trebuie/nu trebuie” și  între cele permisive „poate” și este prevăzut 

faptul că pentru prescrierile permisive, penalitățile disciplinare pot să nu fie percepute. 

Totodată, în mod convențional, toate normele de conduită pot fi calificate ca fiind etice, 

dintre care cele reglementate de acte normative – deontologice, iar cele pentru care este 

prevăzută o sancțiune la încălcarea acestora - disciplinare. Acest aspect, are mai mult o 

importanță teoretică decât practică.  

De asemenea, standardele etice ale avocaților pot fi clasificate fie în funcție de obiectul pe 

care îl protejează sau în funcție de subiectul în raport cu care se aplică. Consider că cel mai 
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oportun mod în care un cod poate fi structurat trebuie să combine ambele perspective de 

reglementare pentru a fi mai bine înțeles și interpretat. 

În Republica Moldova, normele deontologice sunt prescrise de Legea Republicii Moldova 

nr. 1260- XV cu privire la avocatură din 19.07.2002, Statutul profesiei de avocat nr. 302 din  

08.04.2011, aprobat la Congresul Uniunii Avocaţilor din 29 ianuarie 2011 și Codul 

deontologic al avocaţilor Baroului din Republica Moldova, adoptat de Congresul Avocaţilor 

din 20 decembrie 2002. 

Aprobarea actelor normative în cauză, reclamă din partea avocatului adoptarea unui 

comportament care să se încadreze în parametrii prescriși în acestea. 

În scopul asigurării respectării normelor deontologice, nu este suficient ca normele 

deontologice să fie aprobate. Astfel, în toate statele de drept, promovarea standardelor 

etice în rândurile avocaților constituie un obiectiv permanent al organului de 

autoreglementare. 

În Republica Moldova, promovarea standardelor etice ale avocaților constituie un obiectiv 

stabilit în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului 

Justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 

februarie 2012. 

Totodată, conform Strategiei Uniunii Avocaților din RM pentru perioada 2012-1015 unul 

din obiectivele pe care și l-a propus Uniunea Avocaților din RM este crearea unui mecanism 

eficient de responsabilizare a avocaţilor prin revizuirea normelor deontologice ale 

avocaţilor, instruirea în domeniul deontologiei şi publicarea hotărârilor Comisiei de Etică şi 

Disciplină pe pagina de internet a Uniunii Avocaţilor. Cu toate acestea, la acest capitol 

strategia nu conține nici o acțiune prioritară, iar pași majori nu au fost întreprinși în acest 

sens.  

Totodată, un obiectiv major a tuturor statelor europene este reglementarea standardelor 

etice interne în conformitate cu principalele documente europene care stabilesc normele 

etice la nivel european: Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană și 

Memorandumul explicativ; și Carta principiilor fundamentale ale avocatului european și 

Comentariul asupra acesteia. 

Carta principiilor fundamentale ale avocatului european are ca scop, inter alia, de a ajuta 

asociaţiile barourilor care luptă pentru a-şi stabili independenţa şi de a spori nivelul de 
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înţelegere de către avocaţi a rolului lor în societate. De asemenea, Carta este destinată atât 

avocaţilor, cât şi persoanelor cu funcţii de răspundere, precum şi publicului larg. La 

aprobarea Cartei s-a mizat pe faptul că aceasta va spori înţelegerea printre avocaţi, 

persoane cu funcţii de decizie, precum şi a publicului în ceea ce priveşte rolul avocatului în 

societate şi modul în care principiile prin care este reglementată profesia de avocat susţine 

acest rol. 

Normele deontologice sunt stabilite la nivelul de autorității de autoreglementare și stat. 

Totodată, în scopul consolidării acestora, ar fi oportun ca birourile asociate de avocați să 

instituie reguli proprii care să explice și să aducă plus valoarea normelor etice 

reglementate. 

În această ordine de idei, avocații care activează în cadrul birourilor asociate de avocați au 

fost invitați în cadrul chestionării să comunice dacă la nivel de birou au instituite norme 

deontologice proprii. 

Diagrama 1 

 

În conformitate cu răspunsurile respondenților care activează în birouri asociate de 

avocați, marea majoritate dintre acestea nu au stabilite norme cu privire la detalierea 

standardelor deontologice. Cea mai mare parte dintre cei care au indicat că sunt stabilite 

parțial asemenea norme, au menționat că sunt aprobate, în special, norme cu privire la 

confidențialitate, relațiile cu clientul, raporturile dintre avocați. Totodată, dintre cei care au 

indicat că în cadrul birourilor asociate de avocați în care activează aceștia există norme cu 

0,6191 

0,2857 

0,0952 

Existența normelor interne cu privire la 
standardele deontologice în cadrul Birourilor 

Asociate de Avocaților 

Sunt stabilite

Sunt stabilite în mod parțial 

Nu sunt stabilite
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privire la detalierea standardelor deontologice, o persoană a menționat că în acest sens 

este aprobat Regulamentul de funcţionare a biroului în care se conţin şi norme 

deontologice generale, iar alta a specificat că aceste norme reprezintă cutuma (norme 

nescrise), subliniind faptul că avocații activează de sine stătător, iar legislația nu impune o 

obligație de a stabili asemenea norme, iar în acest sens există Codul deontologic al 

avocaților din RM. 

Analizând diagrama de mai sus, reliefez faptul că avocații care activează în birouri asociate 

de avocat trebuie să atragă o atenție mai mare acestui subiect și să conștientizeze că 

aprobarea unor norme etice la nivel de birou constituie o garanție suplimentară pentru 

însăși membrii biroului în cauză. Reputația fiecărui avocat din cadrul unui birou asociat de 

avocat este interdependentă de reputația biroului în general și membrilor acestuia. În 

această ordine de idei, membrii unui birou asociat de avocați trebuie să fie cointeresați în 

stabilirea unor norme interne care ar minimaliza riscul de compromitere a reputației 

biroului și în consecință a tuturor membrilor acestuia. Urmare, avocații trebuie să 

conștientizeze importanța existenței unor asemenea norme, iar Uniunea Avocaților din RM 

ar putea să formuleze recomandări în acest sens și să întreprindă măsuri care ar favoriza 

conștientizarea de către avocați a necesității stabilirii unor asemenea norme.   

În scopul garantării standardelor deontologice este recomandabil ca birourile asociate de 

avocați să stabilească norme etice adiționale sau tehnice care ar oferi un plus de garanție a 

respectării primelor, cum ar fi norme privind punctualitatea, sau norme ce ar stabili o 

etichetă a îmbrăcămintei, sau o modalitatea detaliată de ținere a unor anumite tipuri de 

documente etc.   

La acest capitol respondenții la chestionar au formulat următoarele răspunsuri.  

Diagrama 2 
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Dintre respondenții care activează în birouri asociate de avocați, mai mult de jumătate au 

confirmat faptul că au stabilite norme interne etice adiționale celor legale, enumerând 

norme cu privire la dress code, punctualitate, forma și conținutul documentelor ce sunt 

întocmite de avocații biroului, ținerea registrelor, inclusiv a celor arhivate, prezentarea 

biroului publicului etc. La acest capitol unul din respondenți a menționat faptul că biroul 

asociat nu are competența de a stabili norme proprii chiar și etice, iar normele legate de 

punctualitate sunt norme morale și țin de treaba fiecăruia în parte, iar ținerea dosarelor și 

registrelor este reglementată prin lege. 

Faptul că majoritatea birourilor asociate de avocați au stabilite norme etice proprii, 

adiționale pentru cele legale denotă faptul că o bună parte dintre acestea conștientizează 

importanța consolidării profesionalismului și reputației membrilor acestora. Stabilirea 

unor asemenea norme nu doar aduce o garanție adițională standardelor etice stabilite prin 

intermediul actelor normative, dar și ridică biroul la un nivel mai înalt de profesionalism, 

deoarece stabilirea unor asemenea norme nu doar unifică practica avocaților din cadrul 

birourilor dar și creează o imagine pozitivă în societate și în interiorul breslei. 

Normele deontologice trebuie să puncteze regulile generale pentru comportamentul 

avocaților pentru ca acesta să fie unu legal și onest. Astfel, în cazul în care acest aspect va fi 

reglementat insuficient, va fi pusă în pericol realizarea scopului nobil al avocaților. La acest 

capitol, în cadrul chestionării, respondenții au fost invitați să se expună asupra faptului 

dacă normele deontologice au o reglementare suficientă. În această ordine de idei, marea 

majoritate a respondenților (57%) consideră că normele deontologice acoperă în mod 

parțial necesitățile acestora, 23% că reglementarea normelor deontologică este suficientă, 

iar 21% că este insuficientă. Având în vedere rezultatele chestionării, se reliefează faptul 

normele deontologice existente urmează a fi completate și desfășurate.  

Urmare, deontologia avocatului trebuie să constitui permanent o prioritate atât a organului 

de autoreglemnetare, cât și a fiecăruia din membrii săi. Normele etice trebuind să fie mereu 

ajustate conform necesităților și realităților de moment, precum și promovate atât în 

cadrul profesiei de avocat, cât și a altor profesii și a întregii societăți. 

Astfel, întru realizarea obiectivului expus mai sus, urmează a fi preluate cele mai bune 

practici ale statelor europene, compatibile cu sistemul nostru. Sub acest aspect a fost 

realizată analiza comparativă a standardelor etice ale RM și ale altor state europene. 
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La baza analizei comparative a normelor deontologice, au fost luate drept sisteme de reper 

Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană și Memorandumul explicativ, 

precum și Carta principiilor fundamentale ale avocatului european și Comentariul asupra 

acesteia.  

Totodată, în scopul elucidării cât mai bune a celor mai optime reglementări au fost 

analizate și normele deontologice din mai multe state europene. Mai jos este prezentată 

informația generală cu privire la sistemele avocaturii  statelor europene, normele 

deontologice ale cărora au stat la baza acestui studiu. 

Scoția 

Specific sistemului avocaturii din Scoția este faptul că acesta este format din două caste: 

solicitors - având drept organ de autoadministrare asociația profesională a „solicitors” din 

Scoția (Law Society of Scotland) și „advocates” - care sunt asociați în Baroul Avocaţilor din 

Scoţia (the Faculty of Advocates).  

Normele etice prescrise pentru solicitors sunt divizate în câteva categorii: 

- Norme de conduită obligatorii, compilate în Regulile practice ale asociației 

profesionale ale solicitors (Law Society of Scotland Practice Rules), aprobate de 

către Consiliul Societății de Drept a Scoției la 27 mai 2011 

- Norme de conduită ce poartă caracter de recomandare, cuprinse într-un Ghid de 

conduită (Statement on Guidance), care are drept scop să asiste juriștii și alte 

persoane care prestează servicii juridice să acționeze în conformitate cu standardele 

etice, și anume acesta are menirea să ajute la interpretarea Regulilor și la 

identificarea de bune practici. Deși normele din Ghidul menționat poartă un caracter 

mai mult de recomandare, în cazul în care avocatul a deviat de la acestea, în situația 

existenței unei plângeri, avocatul trebuie să explice motivul care a stat la baza 

faptului că a deviat de la aceste recomandări. 

Totodată, pentru a ajuta avocații să realizeze activitățile sale, pe site-ul Societății de Drept a 

Scoției există o rubrică destinată formularelor și noutăților în materie. 

Pentru facilitarea interpretării Regulilor Practice ale Societății de Drept ale Scoției și 

Ghidului de conduită a fost elaborat un glosar care cuprinde noțiuni utilizate în cuprinsul 

acestor reguli. Consider că o asemenea abordare este binevenită, deoarece această exclude 

anumite situațiile în care mai multe norme pot fi contradictorii. 
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Standardele de conduită și interesul clientului sunt reglementate în Secțiunea B a Regulilor 

Practice ale Societății de Drept ale Scoției, secțiune ce este abordată în prezentul studiu.  

Belgia 

În Belgia, avocații acționează în instanțele de toate nivelele, în raport cu autoritățile,  

companiile etc., având funcțiile de bază de apărare, conciliere și recomandare. Activitatea 

avocaților belgieni este guvernată de norme de conduită care sunt instituite în vederea 

garantării realizării funcției sale de bază.  

Avocații în Belgia sunt membri ai Barourilor, care există în fiecare district al țării. La nivel 

național există două Asociații ale Barourilor: cea de limbă franceză și germană (Kammer 

der französischsprachigen und Deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften (OBFG)) care 

reunește barurile din comunitățile de limbă franceză și germană din țară și cea flamandă 

(Orde van Vlaamse Balies (OVB)), care reunește barourile din comunitățile de limbă 

olandeză a țării. 

În prezentul studiu este analizat Codul deontologic al Ordinului Barourilor Flamande al 

Belgiei. 

Croația 

Acordarea asistenței juridice în Croația se realizează doar de către avocați, care sunt 

înmatriculați în registrul avocaților și au depus jurământul.  

Avocații pe teritoriul croat sunt organizați într-o singură asociație la nivel național – Baroul 

Avocaților, care este o organizație independentă cu statut de persoană juridică. Toți 

avocații trebuie să fie membri ai Baroului Avocaților din Croația. 

Deontologia avocaților în Croația este reglementată de Codul de etică a avocaților, aprobat 

la Adunarea generală a Baroului Croat al Avocaților. 

România 

În România profesia de avocat este una liberă. Avocații fac parte din Barouri, care sunt 

instituite în fiecare oraș de reședință a județelor, respectiv în municipiul București.  

Organismul central al profesiei de avocat este Uniunea Națională a Barourilor din România 

(UNBR), persoană juridică de interes public. Toate barourile din România fac parte de 

drept din UNBR, care la rândul său asigură exercitarea calificată a dreptului la apărare, 
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competența și disciplina profesională, protecția demnității și onoarei avocaților membri. 

Niciun barou nu poate funcţiona în afara UNBR. 

În România normele etice ale avocaților sunt incluse în Statutul profesiei de avocat, adoptat 

de Congresul avocaţilor. 

Danemarca 

Avocații în Danemarca sunt de două tipuri: avocați pledanți și consultanți juridici. Toți 

avocații în Danemarca sunt în mod obligatoriu membrii ai Asociației baroului avocaților și a 

practicienilor în drept din Danemarca. 

În mod general, consilierii juridici au același statut juridic ca alți avocați în ceea ce privește 

codul deontologic, secretul profesional, confidențialitatea client-avocat, privilegiul juridic 

etc. Normele deontologice pentru avocații danezi sunt reglementate în Codul de conduită 

pentru avocați al Baroului danez și Societății de Drept (Reguli și politici adoptate de 

Consiliul General al Baroului danez și Societatea de Drept) 

În această ordine de idei, se reliefează faptul că normele etice ale Scoției, României, 

Danemarcei, Croației și Belgiei au stat la baza analizei comparate a Codului deontologic al 

avocaților din RM și altor state europene. Pe lângă aceste norme, pe anumite standarde au 

fost analizate și normele Codului model de conduită din Statele Unite ale Americii și 

Regulamentului național intern al profesiei de avocat al Franței.  

Toate codurile deontologice, normele cărora au fost analizate conțin standardele etice 

recunoscute în comunitatea europeană. Aceste standarde sunt stabilite și pentru avocații 

din RM. Totodată, tehnicile și metodele de reglementare diferă de la o țară la alta, iar 

ajustarea acestora constituie o prioritate pentru toate țările europene. Astfel, în continuare 

vor fi analizate toate standardele etice ale avocaților în mod individul, pentru ca să fie 

identificate cele mai bune reglementări și practici în domeniu. 
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2.2 STANDARDUL LOIALITĂȚII FAȚĂ DE CLIENTUL SĂU, INDEPENDENȚEI ȘI 

LIBERTĂȚII AVOCATULUI  

Standardul loialității față de client și standardul independenței și libertății avocatului sunt 

interdependente, astfel că avocatul trebuie să urmărească întru totul interesul clientului 

său însă nu cu prețul de a devia de la independența sa. Din aceste motive am consider 

oportun ca aceste standarde să fie examinate împreună. 

Statutul profesiei de avocat al RM și Codul deontologic al avocaților din RM prevăd că 

„scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice”. În conformitate cu 

aceste prevederi, avocatul trebuie să fie „protectorul” intereselor clientului său, indiferent 

dacă acesta este vinovat sau nevinovat. 

Potrivit pct. 2.7 din Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, „sub rezerva 

respectării stricte a normelor legale şi deontologice, avocatul are obligația de a apăra 

întotdeauna cât mai bine interesele clientului său, chiar în raport cu propriile sale interese 

sau cu interesele confraților săi”. 

În acest sens, în conformitate cu Statutul profesiei de avocat din RM, avocatul este obligat 

să se abțină intenționat să prejudicieze un client pe durata relaţiilor profesionale; să 

explice clientului împrejurările cauzei, situaţia curentă, posibilele evoluţii viitoare şi 

eventualele rezultate, în mod rezonabil, corespunzător cu împrejurările concrete ale 

cazului; să informeze rezonabil clientul în legătură cu situaţia curentă a asistenţei şi 

reprezentării şi să răspundă cu promptitudine oricăror solicitări de informare din partea 

clientului; să acționeze în limitele contractului încheiat cu clientul său, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de lege; să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă, potrivit uzanţelor oneste, cu 

respectarea intereselor clienţilor şi a cerinţelor concurenţei loiale; să comunice clientului 

informaţiile pe care le deţine în legătură cu cazul acestuia chiar şi în situaţia în care 

comunicarea lor ar contraveni interesului său personal etc. Instituirea acestor obligațiuni 

are scopul de a garanta loialitatea avocatului față de clientul său. 

Potrivit art. 51 al Legii cu privire la avocatură, „avocatul este liber în alegerea poziției sale 

și nu este obligat să coordoneze această poziție cu nimeni, în afară de client”, fapt ce denotă 

loialitate față de clientul său. Loialitatea avocatului față de client nu este doar o obligație a 

avocaților ci este o trăsătură specifică persoanei avocatului, care trebuie cultivată încă de 
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pe băncile universitare și apoi în cadru practicării avocaturii prin perfecționare și 

autoeducare.  

Luând în considerațiune importanța pe care o are imperativul de a acționa în interesul 

clientului, Regulile Practice ale Societății de Drept ale Scoției stabilesc obligația de a institui 

funcția de manager al relațiilor cu clientul, care este responsabil pentru soluționarea 

reclamațiilor făcute la unitatea practică, iar în cazul în care practicianul este unic atunci 

acesta se consideră a fi managerul. Consider binevenită o asemenea practică conform 

căreia în birourile unde activează mai mulți avocați să fie instituită o asemenea funcție, 

motivul constituind faptul că reputația întregului birou este interdependentă de activitatea 

fiecărui avocat în parte, iar la apariția unui conflict este mult mai oportun rezolvarea lui la 

nivel intern în cadrul biroului.  

Întru accentuarea faptului că reputația fiecărui avocat este iminentă pentru imaginea 

întregii avocaturi, în Codul de etică al avocaților din Croația este stabilit că un avocat 

trebuie să depună eforturi pentru a păstra oficiul său și stilul de lucru demn de reputația 

profesiei de avocat ca un serviciu autonom și independent. 

Totodată, întru respectarea standardelor menționate, avocații trebuie să fie foarte prudenți 

ca interesul lor să nu devină mai important decât interesul clienților acestora, iar acestei 

vigilențe trebuie să i se acorde atenție maximă, în special la începutul carierei, deoarece în 

această perioadă se cristalizează deprinderile avocaților. Astfel, avocații nu trebuie să 

ajungă în situația în care să acționeze sau să se abțină de la acțiuni care pot fi în 

detrimentul clientului pentru a-și satisface interesele sale, să-l mintă pe client, să se 

eschiveze să-i comunice toată informația relevantă, să facă alte lucruri prin care să-și 

plaseze interesul său în mod prioritar. Mai mult ca atât, avocații nu trebuie să-și 

poziționeze interesul său mai superior decât interesul justiției, în acest sens fiind prescris 

standardul respectării statului de drept și contribuirii la o bună administrare a justiției. 

Conform Comentariului asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european 

„loialitatea faţă de client este esenţa rolului avocatului”, iar „clientul trebuie să fie capabil 

de a avea încredere în avocat în calitate de consilier şi de reprezentant”.  

Astfel, chiar de la primul contact cu avocatul, clientul trebuie să perceapă faptul că avocatul 

este o persoană capabilă și dispusă să-i ofere suportul cuvenit în rezolvarea problemei sale. 

Avocatul trebuie să-l predispună pe client să aibă încredere, fiind util clientului. Pentru a 
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stabili o relație de încredere, avocatul trebuie să trateze clientul de la egal, fără 

superioritate sau inferioritate. 

Această atitudine urmează a fi păstrată pe parcursul întregii asistențe, iar după finisarea 

acordării asistenței, avocatul trebuie să manifeste în continuare o atitudine care să-i ofere 

clientului certitudinea că acesta i-a fost loial în momentul în care l-a consultat și asistat. În 

cadrul asistenței juridice avocatul este agentul clientului său și trebuie să asculte toate 

instrucțiunile acestuia, acționând în conformitate cu acestea, însă fără a le accepta pe cele 

necorespunzătoare. 

Loialitatea față de client nu presupune slujirea acestuia și satisfacerea tuturor „poftelor” 

clientului, dar acționarea în interesele acestuia însă în limitele specifice unui stat de drept 

și în conformitate cu principiul independenței. Urmare, avocatul trebuie să acționeze 

pentru interesul clintului, însă fără a depăși limitele legale și fără a acționa în afara 

onestității profesiei. 

În acest sens, Statutul profesiei de avocat al României stabilește că, în exercitarea profesiei 

avocatul este independent şi se supune numai legii, prezentului statut şi codului 

deontologic. Totodată, Codul de etică al avocaților din Croația prevede că un avocat trebuie 

să protejeze interesele clienților, folosind doar mijloace care sunt în conformitate cu legea, 

cu demnitatea profesiei de avocat și bunele practici, precum și nu sunt contrare conștiinței 

avocatului. La acest capitol, Codul de conduită pentru avocații danezi stabilește că un 

avocat trebuie, prin menținerea onoarei și integrității sale personale, în orice moment, să se 

străduiască să păstreze încrederea clienților săi. 

Avocatul urmează să păstreze un echilibru între libertatea și independența sa, și loialitatea 

sa față de client, iar clauzele ce reglementează deontologia avocaților vin să formeze o 

armonie între aceste principii, care alături de celelalte principii etice stabilesc relația 

avocat – client, care este una foarte complexă. Cu toate acestea, consider că pentru a activa 

în armonia acestor standarde, avocatul urmează să fie sincer și corect însăși față de 

persoana sa și să le raporteze la rolul care și l-a asumat în fața societății și la autoritatea 

profesiei pe care o reprezintă. Sinceritatea și corectitudinea față de sine urmează a fi 

deprinse încă de pe băncile facultăților de specialitate, acestea constituind valori pentru 

orice jurist. În această ordine de idei, se reliefă faptul că instituțiile de învățământ ar 

trebuie să acorde o atenție mai sporită acestui aspect, deoarece conștientizarea și 
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preluarea acestor valori va permite realizarea misiunii nobile pentru care a fost instituită 

această profesie. 

Avocatul trebuie mereu să cântărească gradul în care sunt implicate interesele sale și tot 

timpul să aibă certitudinea că acționează în interesul clientului. În această ordine de ide, 

Codurile deontologice vin ca să consolideze și să mențină acest echilibru și să valorifice la 

maximum relația dintre avocat și client, care este una foarte sensibilă. Astfel, pe motiv că 

etica relației avocat – client se caracterizează prin faptul că este una dintre cele mai 

problematice, în toate codurile studiate relației avocat – client îi este atrasă o atenție 

deosebită.  

Potrivit Comentariul asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european, „a fi 

devotat clientului înseamnă că avocatul trebuie să fie independent, trebuie să evite 

conflictul de interese şi trebuie să menţină încrederea clientului”. De asemenea, același 

Comentariul stipulează că „avocatul trebuie să fie liber în sens politic, economic şi 

intelectual atunci când acţionează în cauza clientului său, când acordă consultaţii sau când 

îşi reprezintă clientul. Aceasta înseamnă că avocatul trebuie să fie independent faţă de stat 

sau de alte interese puternice şi nu trebuie să permită ca această independenţă să fie 

compromisă de presiuni nepotrivite din partea asociaţilor săi”. În această ordine de idei, în 

art. 1 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat al RM se stipulează că profesia de avocat este 

liberă și independentă, prevederi ce se conțin în toate codurile analizate. Avocatul trebuie 

să rămână corect și demn în orice situație, astfel în cât să nu apară nici un dubiu asupra 

integrității acestuia. 

Există mai mulți factori care pot să aducă atingere independenței avocaților, precum ar fi: 

relații personale sau patrimoniale cu una sau mai multe părți implicate; interesul material 

sau de altă natură, direct sau indirect care poate fi dobândit după finisarea procesului; 

relațiile avocatului sau unuia din colegii de birou al avocatului care a acordat asistență 

juridică ca avocat sau a acționat în altă calitate decât cea de avocat pentru una sau mai 

multe părți implicate în cauză etc. Urmare, avocatul trebuie să evite orice situație care să-i 

pună sub risc independența sa. După cum este prescris și în Codul de etică flamand, 

„independența este esențială în toate activitățile”. 

Pentru ca loialitatea față de clientul său, independența și libertatea avocatului să nu fie 

puse sub dubiu și pentru a nu se aduce atingere acestor principii, actele normative prevăd 

un șir de incompatibilități pentru profesia de avocat. Astfel, potrivit Codului deontologic al 
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avocaților din Republica Moldova, profesia de avocat este incompatibilă cu: a) oricare 

funcţie retribuită, cu excepţia funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică şi didactică, precum 

şi de activitatea în calitate de arbitru al judecăţii arbitrale (arbitrajului); b) activitatea de 

întreprinzător; c) activitatea de notar. Pe lângă aceste incompatibilități Statutul profesiei 

de avocat al Republicii Moldova, stabilește că profesia de avocat este incompatibilă cu 

activităţi ce lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri. 

Aceste restricții sunt necesare pentru a nu supune riscului libertatea şi independenţa, 

loialitatea față de client şi nici secretul profesional ale avocaților. În cazul apariției unei 

asemenea situații, avocații sunt obligați să anunțe organul de autoadministrare, iar 

activitatea acestor avocați va fi suspendată pe parcursul existenței acesteia.  

Situația este mai dificilă pentru cumulul de profesii care este permis, însă condiționat. 

Drept exemplu poate servi compatibilitatea profesiei de avocat cu cele de arbitru sau 

mediator. Acestor tipuri de împrejurări trebuie să le fie acordată o atenție sporită, deoarece 

delimitarea între compatibil și incompatibil este foarte fină, iar normele etice trebuie să 

vină să stabilească cât mai bine „hotarul” între acestea. Astfel, avocatul trebuie să rămână 

integru în activitățile desfășurate de către acesta în profesiile care sunt compatibile cu 

profesia de avocat, trebuie să fie prudent ca onorariile primite pentru prestarea serviciilor 

în profesiile compatibile cu profesia de avocat să întrunească cerințele standardului 

scrupulozității în materie de onorarii.  

La acest capitol, Codul de etică al avocaților din Croația stabilește că un avocat nu va 

accepta locuri de muncă, care sunt incompatibile cu profesia de avocat și ar putea afecta 

independența și reputația avocatului și integritatea profesiei de avocat. 

Astfel, independența constituie fundamentul activității avocaților. Avocatul trebuie să 

rămână independent chiar și față de sine, de convingerile sale, de interesele sale. 

În unele situații independența avocaților poate fi pusă sub îndoială, chiar și nefondat. 

Aceste situații sunt cauzate de faptul că cultura juridică a societății în materie de 

deontologie a avocaților este slab dezvoltată. 

Un aspect problematic ce vizează standardul nominalizat constituie reprezentarea 

clienților în cauze ce au o rezonanță negativă în societate. Profesia de avocat a fost 

instituită în scopul asigurării eficiente a dreptului de acces la justiție. Totodată, în 

conformitate cu principiul umanității fiecare persoană are dreptul la apărare. Astfel, 

reprezentarea unor clienți în cauze ce tulbură opinia publică pune o presiune asupra 
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exercitării atribuțiilor sale avocățești. Pentru asemenea situații, organele de 

autoadministrare urmează să depună eforturi considerabile pentru a diminua din 

constrângerea morală exercitată asupra avocaților. 

Spre exemplu, în Belgia, Asociația Barourilor care fac parte din comunitatea olandeză are 

plasată pe pagina oficială electronică o informație succintă cu privire la apărarea 

pedofililor. Plasarea unei asemenea informații are drept scop de a aduce la cunoștință 

publicului larg faptul că, oricine are dreptul la apărare și să reducă din constrângerea 

morală și psihologică exercitată asupra avocatului care se ocupă de asemenea cazuri. 

La acest aspect, Codul model de conduită profesională din SUA stabilește faptul că 

reprezentarea unui client de către avocat nu constituie aprobarea viziunilor și activităților 

politice, economice, sociale și morale ale clientului (1:6 b). În comentariul la acest articol 

este prescris că, reprezentarea legală nu ar trebui să fie refuzată persoanelor care sunt în 

imposibilitate de a obține servicii juridice, sau ale căror cauze sunt controversate sau 

constituie obiectul unei dezaprobări în masă. 

O altă situație în care independența avocatului poate fi pusă la îndoială s-a evidențiat în 

cadrul discuțiilor publice cu privire la aplicarea normelor de etica profesională, care a avut 

loc la 19 noiembrie 2014, la sediul Ministerului Justiției. În cadrul acestora, reprezentații 

judecătorilor au pus în discuție chestiunea cu privire la reprezentarea de către avocați a 

clienților chiar și în dosare simpliste care din start se înțelege că vor fi „pierdute” și dacă un 

asemenea comportament se încadrează în normele deontologice ale avocaților. În opinia 

mea acest aspect urmează a fi examinat din două perspective: 

1) atunci când avocatul încurajează ca clientul să continue parcursul judiciar, chiar și în 

situația în care conștientizează că clientul său nu va avea câștig de cauză; 

2) și când deși avocatul conștientizează că clientul său nu va avea câștig de cauză, 

explicându-i acest fapt, iar clientul său dorește să urmeze calea judiciară, totodată efectul 

negativ pentru client va fi cât de puțin minimalizat dacă va urma calea judiciară. 

În cazul primei situații, acțiunile avocatului ar putea fi calificate ca încălcare a standardelor 

deontologice, deoarece conform prevederilor din pct. 1.1.1 al Codului deontologic al 

avocaților din RM, „îndatoririle ce îi revin avocatului îi impun independenţă absolută, liberă 

de orice influenţă, chiar şi de influenţa derivată din propriile interese sau datorită 

influenţei terţelor persoane, fapt necesar pentru a nu suprima încrederea în justiţie”. 
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Urmare, în prima situație descrisă mai sus, avocatul își urmărește interesul personal de a 

obține un plus de venit, fie experiență suplimentară, chiar dacă conștientizează faptul că 

pentru clientul său aceasta se va solda cu cheltuieli inutile de resurse financiare și de timp. 

Într-adevăr, un asemenea comportament al avocatului poate fi calificat ca o conduită lipsită 

de onestitate. 

Situația este diametral opusă în al doilea caz. Astfel, urmărind în mod primordial 

satisfacerea interesului clientului, avocatul i-a adus la cunoștință despre consecințele 

negative în cazul în care clientul va apela la calea judiciară, însă în pofida acestui fapt 

clientul a ales să urmeze această cale. În această situație, avocatul care îl reprezintă pe 

client nu dă dovadă de incompetență, ci dimpotrivă, acesta își exercită activitatea într-un 

mod profesionist urmărind satisfacerea intereselor clientului său, mai presus decât 

interesul personal. Luând în considerațiune principiul confidențialității, alți subiecți 

implicați în procesul judiciar sau terțele persoane nu pot cunoaște tot timpul strategia sau 

motivul care stă la baza continuității procesului judiciar, cu siguranță că acesta ar fi trebuit 

să fie unul legitim.  

La acest subiect, trebuie de evidențiat faptul că în conformitate cu art. 55 alin. (4) din 

Statutul profesiei de avocat al RM, „în exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus nici 

unei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea autorităţilor sau a 

instituţiilor publice ori a altor persoane fizice”. Astfel, în cazul în care în anumite 

comunități de profesii autoritare, în special cum este breasla judecătorilor, s-ar înrădăcina 

opinia că în asemenea situații avocatul este lipsit de profesionalism, această opinie ar putea 

constitui o intimidare pentru avocați de a-și îndeplini bine misiunea. În acest sens, atât 

Codul de etică flamand, cât și Codul de conduită pentru avocații danezi prevăd că, un avocat 

trebuie să evite orice depreciere a independenței sale și nu poate face abstracție de etica 

profesională pentru a face pe plac clientului, judecătorul sau terțelor părți. 

În acest sens, urmează a fi educați și ceilalți actori implicați în actul justiției, deoarece în 

eventualitatea în care un judecător ar afirma că în circumstanțele expuse mai sus avocatul 

procedează incorect, în calitate de reprezentant al unei puteri care tinde să restabilească 

dreptatea, corectitudinea și adevărul, ar prejudicia imaginea întregii avocaturi și a 

avocatului implicat în proces în parte, iar opinia publică ar putea fi indusă în eroare cu 

privire la esența avocaturii. În circumstanțe de acest gen poate apărea „teama” avocatului 

că va fi considerat o persoană incompetentă, ceea ce ar presupune încălcarea pct. 6.2 al 

Codului deontologic al avocaților din RM. Avocatul trebuie să simtă confortul psihologic că 
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reprezentanții celorlalte profesii implicate în actul justiției înțeleg pe deplin că asistența 

juridică acordată rezultă dintr-o conduită profesională și corectă, în conformitate cu art. 9 

din Legea cu privire la avocatură a RM.  

La acest capitol, citez cele spuse de către avocatul Mircea I. Manolescu: „Dintre cei care 

pledează, câți ar trebui să fie ei înșiși convinși? După părerea mea, nu este rolul avocatului 

să fie el însuși convins. De ce să deplasăm funcțiile? De ce să-l transformăm pe avocat în 

judecător? Mie mi-e teamă că atunci s-ar transforma și judecătorul în avocat și nu după ce 

își părăsește fotoliu și trece de cealaltă parte a barei, ci cât timp continuă să judece. Să ne 

facem fiecare profesia. Avocații nu sunt datori să fie convinși de ceea ce iscălește 

judecătorul când pronunță hotărârea. Nu este deloc o lipsă de virtute că avocatul pledează 

împotriva convingerii sale.”   

De asemenea, în acest sens Regulamentul de activitate al avocaților publici al RM prevede 

că avocații publici nu pot să refuze să preia cauza numai pe motivul existenței diferențelor 

de opinii între avocat și client referitoare la procedurile pe cauză, cu excepția situației când 

refuzul reprezintă o necesitate în temeiul Codului deontologic al avocaților. 

În această ordine de idei, reliefez faptul că, Consiliul Național de Asistență Juridică 

Garantată de Stat se ciocnește cu problema că avocații nu doresc să reprezinte beneficiarii 

de asistență juridică garantată de stat, invocând motivul că cauza nu are sorț de izbândă. 

Totodată, beneficiarii asistenței juridice garantate de stat se plâng pe faptul că în asemenea 

situații li se încalcă dreptul la accesul la justiție, iar până în prezent pentru această situației 

nu este găsită o soluție oportună. 

Consider indicat ca, în situațiile în care avocatul în urma examinării tuturor aspectelor 

cauzei constată că speța nu se va solda cu câștig pentru client, avocatul urmează nu doar 

să-l informeze și să-i explice situația în mod verbal, dar și în scris, iar clientul să semneze că 

a luat cunoștință cu cele expuse de către avocat și în pofida acestui fapt dorește să urmeze 

calea judiciară. Această operațiune simplă, îi va aduce avocatului un plus de garanție în 

cazul în care va apărea un conflict cu acest client și va evita procese îndelungate și 

complexe de examinare a comportamentului avocatului. 

Totodată, expunerea situațiilor de mai sus, nu denotă faptul că avocatul trebuie să 

„slujească” în totalitate clientul său. Astfel, în conformitate cu art. 57, avocatului îi este 

impusă obligația de a respecta opțiunile clientului în ceea ce privește scopul asistenței și 

reprezentării, fără a renunța la independența și crezul său profesional”.  
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Clientul are viziunea sa asupra situații sale, iar în momentul în care persoana se adresează 

la un avocat acesta dorește ca ultimul să-i rezolve problema. Acest moment este cel mai 

delicat pentru înfăptuirea misiunii de avocat, deoarece avocatul nu are rolul de a „rezolva 

întrebarea” ci de a explica situația de fapt a problemei și care pot fi eventualele soluții 

legale pentru rezolvarea sau atenuarea acesteia.  

În concluzie, opinez că avocatul în calitate de exponent al profesiei nu poate de unul singur 

să formeze opinia corectă a standardului independenței și loialității față de client pentru 

ceilalți reprezentanți ai actului justiției, în special a judecătorilor care dirijează ședințele de 

judecată și indică ordinea în cadrul acestora. Mai mult ca atât, în eventualitatea în care în 

societate se va consolida opinia eronată că avocații nu trebuie să reprezinte în instanță 

clienții cazurile despre care se consideră că nu au sorț de izbândă, ar putea duce la faptul ca 

avocații să cedeze presiunii acestei erori și astfel să scadă actul apărării în mod 

considerabil, pentru ca avocații să-și apere reputația.  

Uniunea Avocaților din RM ar urma să fructifice colaborarea cu toate organele 

reprezentative ale tuturor profesiilor actului justiției în vederea asigurării interpretării 

corecte a principiului independenței avocaților și promovării acestuia. În acest sens, în 

Comentariul asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european este prescris 

că „Autoreglementarea profesiei va fi privită ca fiind vitală pentru consolidarea 

independenţei avocatului”. Luând în considerație acest fapt, organul de autoreglementare 

trebuie să întreprindă măsuri concrete în vederea respectării și promovării acestui 

standard. Astfel, organul de autoreglementare trebuie să depună maximum efort nu doar să 

formeze avocații în acest sens dar și să efectueze măsuri ca acest principiu să fie 

conștientizat și respectat de către ceilalți actori, în special ai puterii de stat. 
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2.3 STANDARDUL RESPECTĂRII CONFIDENȚIALITĂȚII ȘI SECRETULUI PROFESIONAL 

Standardul confidențialității este unul care stă la baza întregii activități a avocaților și are o 

importanță deosebită pentru consolidarea încrederii populației în sistemul avocaturii și al 

justiției per general.  

În această ordine de idei, Comitetul de miniștri al Consiliului Europei în  Recomandarea nr. 

(2000) 21 privind libertatea de a exercita profesia de avocat, în pct. 3 al Principiul III - 

Rolul şi îndatoririle avocaţilor a stabilit că „avocaţii trebuie să respecte secretul profesional 

în concordanţă cu legislaţia internă, reglementările şi deontologia lor. Orice violare a 

secretului profesional, fără consimţământul clientului, trebuie să fie sancţionată în mod 

adecvat”. 

Astfel, potrivit art. 55 alin. (1) al Legii cu privire la avocatură a RM, „avocatul nu este în 

drept să divulge informaţiile confidenţiale ce i-au fost comunicate în timpul acordării 

asistenţei juridice, precum şi să transmită, fără acordul clientului, unor terţi documentele 

legate de exercitarea delegaţiei”. 

Codul de etică flamand, la articolul I.3.1.3 prescrie că, un avocat este obligat să fie 

circumspect în toate circumstanțele și să acționeze în orice moment cu necesarul de 

discreție. În aceiași ordine de idei, Codul de conduită pentru avocații danezei stabilește în 

pct. 2.3.1 că, discreția este, prin urmare, în esență, o datorie legală și etică, și dreaptă pentru 

avocați și trebuie respectată în interesul nu numai al individului, ci și al societății în 

general. 

Păstrarea secretului profesional de către avocat poate fi vitală pentru reputația, viața 

privată și profesională a clientului său, iar instituția avocaturii a fost instituită pentru a 

ajuta oamenii, dar nu a dăuna. 

De asemenea, confidențialitatea avocatului este într-o interdependență cu reputația 

acestuia în particular și respectul față de profesie în general. Chiar dacă persoanele care se 

confruntă cu o problemă juridică caută ca în primul rând avocatul să fie competent să-i 

rezolve problemele, confidențialitatea nu este căutată în mod direct deoarece clienții 

prezumă că aceasta există apriori. 

Astfel, reputația și faima avocatului se clădește pe bază de rezultate, pe comunicare sinceră, 

respectuoasă, plină de înțeles cu clienții, colegii și celelalte persoane cu care conlucrează în 
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activitatea sa, pe baza experienței acestuia în anumite domenii sau a avocaturii per general, 

însă numai în coroborare cu respectarea principiului confidențialității. 

Consider că, confidențialitatea îmbrăcată în forma secretului profesional urmează a fi 

respectată nu din motivul stabilirii acesteia sau sancționării în cazul în care a fost încălcată, 

dar deoarece avocații trebuie să conștientizeze valoarea morală a respectării acesteia prin 

prisma propriilor valori,  fiind educați în sensul respectului față de profesia de avocat și 

față de client. 

Standardul confidențialității are o aplicabilitate foarte largă în domeniul avocaturii în 

general și în procesul de acordare a asistenței juridice în special, deoarece acesta vizează 

nu doar relația dintre avocat – client și avocat – reprezentanții statului, dar și avocat – 

avocat, avocat – reprezentanții organelor de autoadministrare a avocaturii, avocat – 

angajați ai acestuia, avocat – persoane cu care colaborează în activitate și face schimb de 

experiență, precum și avocat – persoane terțe. 

Luând în considerațiune diversitatea subiecților în raport cu care urmează a fi 

reglementată confidențialitatea, în Republica Moldova ca și în multe state Europene, în 

definiția de bază a standardului confidențialității și a secretului profesional nu este 

specificat direct față de cine avocatul păstrează secretul profesional.  

La prima vedere, dacă interpretăm buchea Codului moldovenesc foarte restrictiv și strict 

literal s-ar putea crea iluzia că informația obținută în cadrul unei cauze nu poate fi 

împărtășită cu nimeni, nici măcar cu clientul. Cu siguranță, că aceasta este o percepție falsă 

a lucrurilor și absurdă, care ar fi contrară însăși esenței avocaturii și naturii dreptului la 

apărare, ocrotit prin diverse instrumente naționale și internaționale, drept care ar putea fi 

realizat doar în colaborare efectivă şi nerestricţionată dintre client şi avocat. 

Pentru ca însăși sistemul avocaturii să funcționeze bine putem grupa subiecții față de care 

se aplică excepțiile de la confidențialitate în câteva categorii: 

1. Clienții – fac excepție de la standardul respectării confidențialității.  Excepția se aplică nu 

pentru toată clientela avocatului, dar pentru fiecare client pentru cauza sa. Această excepție 

de fapt este o rigoare pe care avocatul trebuie să o înfăptuiască. În această ordine de idei, 

avocatul trebuie să comunice clientului său informaţiile și datele cu care a luat cunoștință 

consultând dosarul acestuia, pentru ca apărarea să fie reală și efectivă. Clienții care nu sunt 

implicați într-o cauză anumită sunt considerați persoane terțe în raport cu acea cauză. 
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2. Reprezentanții puterilor statului – fac excepție de la standardul respectării 

confidențialității doar în cazul în care această situație este expres reglementată de actele 

normative și doar în măsura în care această situație este convenită cu clientul și este 

necesară pentru o asistență juridică mai sporită. 

3. Colegii, organele profesiei și personalul auxiliar – excepția față de aceste categorii se 

aplică în funcție de necesitățile pentru sporirea apărării și exercitării profesiei de avocat, 

precum și în conformitate cu normele prescrise. Pentru aceste categorii excepția este 

reglementată în mod similar. Personalul auxiliar (specialistul) este obligat să păstreze 

secretul profesional (art. 16 alin. (4) al Legii cu privire la avocatură). Cu toate că există o 

obligativitate în acest sens pentru specialist, avocatul urmează să-i comunice doar 

informația relevantă pentru a executa bine sarcinile sale. Totodată, Statutul profesiei de 

avocat prescrie la pct. 58 alin. (9) că „orice comunicare sau corespondenţă profesională 

între avocaţi, între avocat şi client, între avocat şi organele profesiei, indiferent de forma în 

care a fost făcută, este confidenţială”, iar la alin. (4) că „obligaţia de a păstra secretul 

profesional se extinde asupra tuturor organelor profesiei de avocat şi a salariaţilor acestora 

cu privire la informaţiile cunoscute în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor ce le revin, este 

absolută, nelimitată în timp şi se răsfrânge asupra tuturor activităţilor avocatului”.  

4. Persoanele terțe – celelalte persoane neenumerate anterior. Excepția pentru aceste 

persoane constituie oferirea doar a unor date generale, fără nominalizarea clientului ori a 

datelor conform cărora ar putea fi identificat clientul, sau a unor date ce poartă un caracter 

statistic (spre ex.: un profesor ar putea utiliza anumite date din practica sa pentru a oferi 

studenților niște exemple practice). La această categorie se atribuie și întreaga clientelă 

care nu este vizată pe cauza respectivă.  

Standardul respectării confidențialității reprezintă unul din elementele cheie care asigură 

încrederea clienților și a întregii societăți în sistemul avocaturii și își găsește o 

reglementare vastă în legislația relevantă sistemului avocaturii. De asemenea, acesta este 

consacrat într-un șir de acte europene, precum Codul Deontologic al Avocaţilor din 

Uniunea Europeană, Carta principiilor fundamentale ale avocatului european etc.  

Potrivit subpunctului 2.3.1 din Codul Deontologic al Avocaţilor din Uniunea Europeană, 

obligația avocatului cu privire la secretul profesional servește atât intereselor administrării 

justiției, cât şi intereselor clientului, în consecință, aceasta trebuie să beneficieze de o 

protecție specială din partea statului. 
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Astfel, conform legislației RM, ca și a tuturor codurilor analizate, obligaţia de a păstra 

secretul profesional este absolută şi nelimitată în timp.  

Obiectul secretului profesional este reglementat suficient de amplu pentru a-l definitiva, iar 

în acest sens codul și statutul RM se completează. În sensul legislației în vigoare, obiectul 

secretului profesional este format din informații și date de orice tip, în orice formă și pe 

orice suport care vizează orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată avocatului, 

problemele cu care o persoană a apelat la avocat după asistenţă juridică, precum și datele 

sale personale, informația din cadrul consultaţiilor oferită de avocat și client, strategia de 

apărare, precum şi alte informații obținute în activitatea profesională a avocatului. Obiectul 

confidenţialităţii se extinde asupra tuturor activităţilor avocatului şi asociaţilor baroului.  

Cu toate acestea, uneori este complicat de determinat cu strictețe care informație 

constituie secret profesional din întregul volumul de informație obținut în cadrul asistenței 

juridice a unui client. Mai mult ca atât, pentru o bună administrare a cauzei o serie de 

informație urmează a fi comunicate și altor persoane decât persoana clientului. 

Pe de o parte, clauzele legale induc la concluzia că toată informația obținută în procesul 

acordării asistenței juridice de către avocat constituie secret profesional, concepție după 

care a mers și Ordinul Barourilor Flamande al Belgiei. Pe de altă parte, potrivit art. 58 din 

Statutul profesiei de avocat al RM „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”.  

Luând în considerațiune faptul că normele existente sunt puțin confuze, în cadrul 

Chestionarului realizat, avocaților le-a fost adresată întrebarea dacă cunosc care sunt 

datele cu caracter confidențial, sau îl întreabă pe client pentru a le determina. Astfel că 

răspunsurile oferite denotă faptul că avocații interpretează diferit normele cu privire la 

confidențialitate. 
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Diagrama 3 

 

Cei mai puțini au fost cei care au răspuns că determină singuri care sunt datele cu caracter 

confidențial. Totodată, aproape de două ori mai mulți au fost cei care au răspuns că îl vor 

întreba pe client pentru a determina care date poartă un caracter confidențial. De 

asemenea, potrivit rezultatelor incluse în diagrama de mai sus, marea majoritate a oferit un 

alt răspuns decât primele două incluse (1. Determin singur care sunt datele confidențiale, 2. 

Îl întreb pe client care sunt datele confidențiale). Astfel, 88% din ultimii au oferit 

răspunsuri care indică că vor stabili aceste date de comun acord cu clientul, unii 

menționând că le vor nota în contractul de asistență juridică. Totodată, o persoană a indicat 

că doar datele cu caracter personal sunt confidențiale, o persoană a scris că tot este 

confidențial, iar alta nu a înțeles întrebarea. 

Analizând, rezultatele chestionarului putem evidenția faptul că majoritatea avocaților ar 

asigura confidențialitatea atât din punct de vedere a cunoștințelor pe care le posedă la 

acest capitol, cât și din perspectiva clientului. Totuși, aceleași rezultate indică faptul că 

avocații percep diferit modul de stabilire a informației confidențiale. 

Croația a reflectat o prevedere care ar fi binevenită și în Codul nostru. Astfel, conform pct. 

26 al Codului de conduită a avocaților din Croația, „un avocat trebuie singur să determine 

în mod conștiincios ce vrea clientul să fie păstrat ca secret profesional”. 

Codul de etică flamand, stabilește condiții cumulative în conformitate cu care avocații pot 

deroga de la principiul confidențialității. Astfel, potrivit articolului I.3.1.2 din codul 

menționat supra, un avocat poate furniza informații confidențiale instanțelor, tribunalelor 

arbitrale și terților numai în măsura în care: 

- Eliberarea acestor informații este relevantă; și 
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- Eliberarea informațiilor este în interesul clientului; și 

- Clientul este de acord cu eliberarea acestor informații; și 

- Eliberarea informaților care nu sunt interzise de lege.  

Consider că asemenea reglementări facilitează posibilitatea de a identifica dacă se produce 

încălcarea principiului secretului profesional sau nu. 

De asemenea, există situații când avocatul acordă asistență juridică în comun mai multor 

clienţi. În asemenea circumstanțe este permis să se facă excepție de la principiul 

confidențialității, deoarece în caz contrar ar fi limitată consultarea sau reprezentarea 

clienților. În această ordine de idei, în art. 137 al Statutului profesiei de avocat din România 

este prescris că între clienţii reprezentaţi în comun regula confidenţialităţii nu se aplică. 

Confidențialitatea față de anumite categorii de persoane necesită o examinare separată. 

Astfel, conform subpunctului 2.3.4. din Codul Deontologic al Avocaţilor din Uniunea 

Europeană avocatul impune angajaților săi şi oricărei persoane care colaborează cu el în 

activitatea sa profesionala să respecte secretul profesional. Potrivit art. 19 al Statutului 

profesiei de avocat al RM, specialiștii angajați de avocat pentru îndeplinirea unor activități 

auxiliare în procesul de acordare a asistenței juridice sunt obligați să păstreze secretul 

profesional.  

Conform actului menționat, în RM asigurarea păstrării secretului profesional de către 

angajații săi şi oricare persoane care colaborează cu avocatul în activitatea sa profesională 

nu este pusă pe responsabilitatea avocatului. 

Ordinul Barourilor Flamande al Belgiei a pus în seama avocatului obligațiunea de a asigura 

respectarea secretului profesional de către personalul, agenții și alte persoane cu care 

conlucrează avocatul. În aceiași ordine de idei, Regulile Practice ale Societății de Drept ale 

Scoției stabilesc că avocatul trebuie să supravegheze, angajații săi pentru a se asigura că se 

păstrează informația confidențială a clientului. 

Francezii au mers pe același tip de securizare a confidențialității precum este cea prevăzută 

în Codul Deontologic al Avocaților din Uniunea Europeană. Conform pct. 2.3 din Titlul I al 

Regulamentului național intern al profesiei de avocat al Franței, avocatul trebuie să asigure 

respectarea secretului profesional de către membrii personalului său de birou și de către 

toate persoanele cu care cooperează în activitatea sa profesională. Avocatul răspunde de 

violările secretului săvârșite în acest fel. 
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Pe aceeași cale a mers și Baroul Croat, în calitate de organ de autoadministrare. Mai mult ca 

atât, acesta a stabilit în pct. 33 al Codului că „un avocat trebuie să indice în mod clar în 

contractul de muncă, că încălcarea secretului profesional de către angajați constituie temei 

de încetare a contractului de muncă (încălcare gravă a responsabilităților)”. 

Astfel, pe seama avocatului nu este pusă doar obligația de a impune păstrarea secretului 

profesional de către angajații săi sau persoanele cu care colaborează, dar este stabilită și 

răspunderea acestuia pentru încălcarea confidențialității  săvârșite de către ultimii. 

Includerea unor asemenea prevederi în Codul deontologic al avocaților din RM ar oferi 

clienților un plus de garanție pentru respectarea confidențialității de către angajații sau 

persoanele cu care colaborează avocații. Astfel că avocații ar fi primii interesați să includă 

în contracte clauze cu privire la păstrarea confidențialității și să selecteze persoane cât mai 

responsabile în acest sens. La moment, această obligațiune rămâne a fi doar la nivel de 

recomandare. 

Optez pentru această abordare deoarece consider că persoanele cu care intră avocatul în 

raport de conlucrare în vederea acordării unei asistențe juridice de calitate, de multe ori nu 

posedă cunoștințe juridice, iar principiul confidențialității nu le spune nimic, în aceste 

condiții încălcarea confidențialității poate să nu fie neapărat din rea intenție dar pe motivul 

că persoana nu este în cunoștință de cauză. 

În eventualitatea producerii unei asemenea situații va avea de suferit tot reputația 

avocatului și imaginea sistemului per general, deoarece clienții au încredere în avocați nu 

doar pe motiv că pot comunica toate secretele sale unui avocat, dar și pentru că au 

certitudinea că  avocații au capacitatea să le conserve. 

În lipsa unor asemenea prevederi este recomandabil ca în cazul în care sunt angajați 

specialiști în contracte să fie incluse clauze cu obligații ferme de păstrare a confidențialității 

și sancțiuni aspre contractuale în acest sens. 

Totodată, în cazul în care avocatul practică avocatura într-un grup sau participă într-o 

structură de colectare în comun de resurse, secretul se extinde  asupra tuturor avocaților 

care practică cu el și asupra celor cu care face schimb de mijloace cu privire la exercitarea 

profesiei. Astfel, este recomandabil ca avocații care activează în birouri de avocați să aibă 

un acord comun de confidențialitate. Spre exemplu, o asemenea practică este implementată 

de către birourile avocaților publici care activează pe lângă Consiliul Național pentru 
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Asistență Juridică Garantată de Stat. Mai mult ca atât, în acest sens există o obligațiune 

prevăzută de Regulamentul de activitate al avocaților publici al RM. 

Dezvăluirea secretului profesional poate avea loc doar în cazurile expres prevăzute de lege 

sau pentru a intenta o acțiune ori pentru a asigura apărarea în cadrul unui litigiu dintre 

avocat și client (pct. 1.3.5 al Codului deontologic al avocaților din Republica Moldova). În 

Croația, divulgarea secretului avocatului este permisă numai cu acordul clar al clientului, în 

cazul în care este necesar pentru apărarea avocatului sau dacă este necesar pentru a 

justifica decizia avocatului de a se retrage de la apărarea clientului (pct. 34 al Codului etic al 

avocaților din Croația). Actele normative din Republica Moldova nu prevăd expres că 

avocatul poate divulga secretul profesional cu permisiunea expresă a clientului, însă 

stabilește că nu poate „să transmită, fără acordul clientului, unor terţi documentele legate 

de exercitarea delegaţiei”. Astfel, luând în considerațiune faptul că documentele sunt 

calificate drept date cu caracter confidențial, reiese că pentru această categorie de date 

există o excepție de la păstrarea confidențialității, însă aceasta poate să se producă doar cu 

acordul clientului. Totodată, pentru celelalte tipuri de informații în cazul în care nu sunt 

întrunite criteriile pct. 1.3.5 din Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova 

secretul nu poate fi dezvăluit chiar dacă există acordul clientului. În această ordine de idei, 

prevederile art. 58 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat indică faptul că „avocatul nu 

poate fi absolvit de secretul profesional nici de către clientul său şi nici de către o altă 

autoritate sau persoană. Se exceptează însă cazurile în care avocatul este urmărit penal, 

disciplinar sau când există o contestaţie în privinţa onorariilor convenite, exclusiv pentru 

necesităţi stricte de apărare a sa”. Consider că aceste prevederi sunt foarte restrictive iar 

opinia clientului este esențială la stabilirea informației care poartă un caracter confidențial 

și a celei care este absolvită de un asemenea caracter, deoarece secretul profesional vizează 

direct persoana clientului. Urmare, găsesc că ar fi mai legitim dacă va fi prescrisă 

posibilitatea avocatului de a face excepții de la secretul profesional, însă cu stabilirea 

obligației ca avocatul să informeze clientul despre esența acestui standard, scopul utilizării 

informațiilor să se asigure că clientul a înțeles cele comunicate, iar clientul a manifestat 

acordul său.    

În concluzie, consider că este binevenit ca reglementarea standardului secretului 

profesional să fie revizuită, în special în partea ce ține de excepțiile de la păstrarea 

confidențialității și includerea responsabilității avocaților pentru păstrarea secretului 

profesional de către toate persoanele cu care conlucrează. 



32 
 

2.4 STANDARDUL EVITĂRII CONFLICTULUI DE INTERES 

Evitarea conflictului de interes este un standard comun tuturor profesiilor din domeniul 

justiției și este prevăzut de către toate statele normele deontologice ale cărora au fost 

examinate.   

Astfel, pentru a asigura exercitarea funcțiilor delegate avocaților, pentru a asigura 

independența și îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor, acestora le sunt impuse careva 

incompatibilități și restricții, în conformitate cu care, avocatul trebuie să refuze să acorde 

asistență juridică în cazul în care cunoaște că existe circumstanțe care nu i-ar permite să 

rămână independent. 

În funcție de interesul subiecților între care poate apărea conflictul de interes al clientului, 

având la bază Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, acesta poate fi 

clasificat, după cum urmează: 

- Conflictul dintre interesul clientului și avocatului; 

- Conflictul dintre interesele mai multor clienți, care la rândul său poate fi de două 

tipuri: 

 Conflictul dintre interesele mai multor clienți reprezentanți într-o cauză; 

 Conflictul dintre interesele vechiului și noului client; 

- Conflictul dintre interesele clientului și interesele statului (interesele generale ale 

societății – interes public); 

- Conflictul dintre interesul clientului și cel al persoanelor apropiate avocatului. 

Conflictul de interes este abordat în cadrul normativ atât la nivel general, cât și în funcție 

de tipul de conflict care poate avea loc. În cadrul acestui capitol este examinat conflictul 

dintre interesele mai multor clienți. Celelalte tipuri de conflicte sunt abordate în celelalte 

paragrafe ale prezentului studiu, fiind relevante în cadrul analizei unor standarde anumite. 

Conform standardului examinat în acest paragraf, avocații trebuie să întreprindă toate 

măsurile pentru a preveni apariția unui conflict de interes, iar în cazul apariției unui 

asemenea conflict, avocatul trebuie să-l gestioneze bine și să-l înceteze. Totodată, nu este 

suficient de a înceta acest conflict, dar și de ai oferi cele mai bune soluții pentru stingerea 

acestuia. Urmare, depistarea și soluționarea conflictului de interes ține de responsabilitatea 

avocatului. 
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Codul deontologic al avocaților din RM reglementează conflictul de interes în secțiunea a 3-

a, în cadrul căruia sunt prescrise trei situații specifice pentru conflictul de interes, care vor 

fi analizate mai jos. 

1. Potrivit pct. 3.1 alin. (1) din Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, 

avocatul nu este în drept să consulte, să reprezinte ori să apere mai mult de un client în una 

și aceeași cauză atunci când interesele acestora sunt conflictuale sau când există realmente 

riscul de a apărea un astfel de conflict de interese. Aceste cerințe sunt reiterate și în 

subpunctului (33) din art. 57 al Statutului profesiei de avocat al Republicii Moldova. 

Prescrierile menționate sunt identice după sens cu cele din pct. 3.2.1 al Codul deontologic 

al avocaților din Uniunea Europeană și din art. 114 al Statutului profesiei de avocat al 

României, precum și cele din art. 1.2.3.1 paragraful 2 din Codul de etică flamand. 

În această ordine de idei, Comentariului asupra Cartei principiilor fundamentale ale 

avocatului european, stabilește că avocatul nu poate să reprezinte doi clienţi în aceeaşi 

cauză, daca ei sunt în conflict sau dacă există riscul de conflict între interesele acestor 

clienţi. Prevederi asemănătoare se conțin și în Regulile Practice ale Societății de Drept ale 

Scoției. 

2. Conform pct. 3.1 alin. (2) din Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, 

avocatul trebuie să se abțină să se mai ocupe de cauzele tuturor clienților implicați, atunci 

când intervine un conflict de interese ale acestora, când secretul profesional riscă să fie 

violat sau când independența sa riscă sa fie pusă la îndoială. Asemenea prevederi se conțin 

și în art. 114 al Statutului profesiei de avocat al României. De asemenea, prevederi similare, 

aproape până la identice se conțin în subpunctul 3.2.2 din Codul deontologic al avocaților 

din Uniunea Europeană, cu deosebirea că în loc de  expresia „tuturor clienților implicați” 

sunt utilizate cuvintele „ambilor sau tuturor clienților implicați”. Consider că nici una din 

expresiile utilizate în codul moldav și al Uniunii Europene nu sunt reușite, în acest sens ar fi 

recomandabil a fi utilizată expresia „două sau mai multe părți implicate” sau „doi sau mai 

mulți clienți implicați”. 

La acest capitol, Codului de etică al Croației în pct. 47 prescrie că un avocat care prestează 

servicii juridice pentru două sau mai multe părți trebuie să înceteze reprezentarea tuturor, 

dacă între aceștia apare un litigiu cu privire la asistența juridică prestată. În cazul în care nu 

s-a reușit a fi prevenit un asemenea conflict de interes, avocatul va trebui să-i dezvăluie 
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clientului despre conflictul existent pentru a preveni riscul ca interesele clienților să fie 

lezate. Avocatul trebuie să dezvăluie conflictul de interes fie că este el real sau potențial.  

Drept excepție pentru circumstanțele prescrise mai sus, conform aliniatului (34) din art. 57 

al Statutului profesiei de avocat al Republicii Moldova, poate servi existența unui acord 

între părți. O asemenea excepție este specifică și avocaturii din România și a Ordinului 

Barourilor Flamande al Belgiei. Codul de etică flamand al Belgiei subliniază faptul că acest 

consimțământ urmează a fi scris. 

Consider că în asemenea situații, consimțământul clienților este iminent, acesta trebuie să 

fie exprimat de către toți clienții reprezentați și să ia neapărat o formă scrisă. Anterior 

primirii acordului clienților, avocatul trebuie să se convingă că reprezentarea unui client nu 

va afecta interesele celorlalți clienți și invers. Astfel, chiar și în cazul în care clienții 

implicați și-ar exprima manifestul ca avocatul să ofere în continuare asistență juridică în 

circumstanțele menționate mai sus, avocatul trebuie să renunțe la asistarea acestora în 

cazul în care poate fi încălcată independența sa.  

3. Potrivit pct. 3.1 alin. (3) din Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, 

avocatul nu este în drept sa accepte o cauza a unui nou client, daca secretul informațiilor 

încredințate de un vechi client riscă să fie violat sau atunci când cunoașterea de către 

avocat a cauzelor vechiului său client favorizează pe noul client în mod nejustificat. Această 

prevedere este stabilită și în subpunctul 3.2.2 din Codul deontologic al avocaților din 

Uniunea Europeană și în art. 114 al Statutului profesiei de avocat al României. 

În aceiași ordine de idei, potrivit art. 54 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire la avocatura a RM, 

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. Codul de etică al Croației (pct. 58) prevede expres că pe 

parcursul reprezentării unui client, un avocat nu poate accepta invitația părții adverse de 

reprezentare, chiar dacă pentru o altă cauză.  

Conform Comentariului asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european, 

„avocatul trebuie să se abţină să reprezinte un client nou, dacă avocatul posedă vreo 

informaţie confidenţială obţinută de la un client sau fost client de-al său”.  

Normele deontologice din RM asigură o arie de protecție mai mică decât cele incluse în 

Comentariul asupra Cartei, astfel că Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova 
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face referire doar la situația când interesele clientului vor fi lezate, iar Comentariul asupra 

Cartei conține prevederi pentru situația în care ar apărea un asemenea risc. 

De asemenea, în vederea analizei standardului în cauză trebuie luate în calcul câteva 

circumstanțe. Luând în considerațiune faptul că conflictul de interes analizat mai sus 

vizează persoana clientului (deținerea acestei calități), la acest capitol urmează a fi făcute 

câteva precizări. Conform, Statutului profesiei de avocat al Republicii Moldova, acordarea 

asistenței juridice de către avocați se face în baza contractului de acordare a asistenței 

juridice sau a scrisorii de angajament. Astfel, urmare a semnării unuia din actele 

menționate, persoana care solicită acordarea asistenței juridice devine client. În asemenea 

situații, constatarea existenței sau lipsei conflictului de interes are la bază actul menționat.  

Totuși pot exista situații când este invocată existența unui conflict de interes de către o 

persoană care nu dispune de un asemenea document. Conform pct. 2.1. al Codului 

deontologic al avocaților din Republica Moldova, avocatul acţionează doar atunci când este 

împuternicit de clientul său, potrivit contractului cu acesta, ori în cazul în care este numit 

din oficiu la cererea organului de urmărire penală, instanţei de judecată sau acordă 

asistenţă juridică gratuită. În conformitate cu aceste prevederi, avocatul nu trebuie să 

presteze servicii de asistență juridică înafara unei împuterniciri legale. Astfel, înainte ca să 

înceapă prestarea oricărui tip de asistență, avocatul trebuie să se asigure că există un act 

juridic în temeiul căruia poate acționa. La prima vederea, în lipsa acestui act, în mod eronat 

s-ar putea interpreta că existența conflictului de interes nu poate fi invocat. Cu toate 

acestea, consider că existența unui angajament scris nu poate constitui neapărat o premisă 

pentru invocarea conflictului de interes, deoarece obligativitatea evidenței acordării 

asistenței juridice persoanelor este pusă pe seama avocatului.  

Persoanele se adresează avocaților deoarece nu posedă cunoștințe și abilități suficiente 

pentru a putea în mod de sine stătător să înțeleagă și să rezolve problema sa. Avocatul 

apare în fața persoanelor drept o persoană onestă, de încredere, care deține suficiente 

cunoștințe ca să întreprindă toate măsurile în vederea stabilirii relației client-avocat în 

conformitate cu legislația în vigoare. În eventualitatea în care acordarea asistenței juridice 

nu a fost legiferată în conformitate cu Statutul profesiei de avocat al Republicii Moldova și 

nu a căpătat o formă scrisă, aceasta nu liberează avocatul de responsabilitatea cu privire la 

obligațiunile prescrise în Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova. În 

asemenea situații, inexistența actului scris nu ar trebui să constituie temei pentru a nu 

putea fi invocat conflictul de interes, pentru ca avocații să nu abuzeze de acest fapt. 
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Consider că actele normative urmează să prevadă expres faptul că semnarea actului în 

conformitate cu care este acordată asistența juridică, indiferent dacă este făcută în mod 

oneros sau gratuit, dacă constituie reprezentarea în justiție sau consilierea persoanei, este 

pusă în responsabilitatea avocatului, iar în cazul în care avocatul nu va respecta aceste 

prescrieri, iar asistența juridică de facto va fi acordată, avocatul nu va fi scutit de 

responsabilitatea cu privire la normele deontologice prevăzute. 

Instituționalizarea unor asemenea prevederi ar limita abuzul avocaților, care ar putea să-și 

justifice comportamentul invocând lipsa actului confirmator potrivit căruia o persoana care 

a beneficiat de asistență juridică face parte din clientela sa. Consider că contractul este doar 

un instrument care ajută ca asistența juridică să fie eficientă și calitativă, însă interesul 

persoanei este superior acestuia. 

În contextul celor menționate supra, mai jos este prezentată o situație extrasă din Decizia 

Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 

(dosarul nr.3ra-1273/14) din 12 noiembrie 2014 . În speță, reclamanta, avocată s-a adresat 

cu o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Uniunii Avocaţilor (Comisia 

pentru etică şi disciplină) şi Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la 

contestarea actului de retragere a licenței, în baza sancțiunii disciplinare aplicate de către 

Comisia pentru etică şi disciplină a Baroului Avocaţilor din RM. Unul din fundamentele care 

au stat la baza justificării aplicării sancțiunii disciplinare a fost încălcarea standardului 

evitării conflictului de interes între vechiul și noul client. Rezumând speța la problematica 

abordată în acest paragraf, avocata pleda pentru faptul că nu a existat un conflict de interes 

pe motiv că „instanţele judecătoreşti nu au demonstrat că petiţionarele pot fi recunoscute 

cliente”. Pentru această circumstanță curtea a subliniat că înscrisurile existente fac dovada 

serviciilor de asistenţă juridică acordate de reclamantă petiționarilor, în pofida faptului că 

lipseşte un contract de asistenţă juridică încheiat cu ultima, or documentul de plată indicat 

supra şi încasarea sumei băneşti, certifică acordul recurentei de a acorda asistenţă juridică. 

Urmare, practica judecătorească confirmă faptul că contractul de asistență juridică nu este 

singurul temei pentru invocarea conflictului de interes. Astfel că la invocarea conflictului de 

interes trebuie să existe de facto prestația asistenței juridice.  

Obligațiunea de evitare a conflictului de interes este prevăzută și pentru asociații 

avocatului. În conformitate cu subpunctul 3.2.4. al Codul deontologic al avocaților din 

Uniunea Europeană, în cazul în care avocații practică meseria într-o asociație în grup, 
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paragrafele de la 3.2.1. la 3.2.3. sunt aplicabile asociației în ansamblu şi tuturor membrilor 

săi. Art. 114 al Statutului profesiei de avocat al României și articolul I.2.3.5 al Codului de 

etică flamand al Belgiei conțin prevederi similare.  

Codului de etică al avocaților din cadrul Ordinului Barourilor Flamande al Belgiei stabilește 

că, un avocat care apără interesele unui alt avocat nu poate fi membru al aceluiași grup sau 

asociere cu avocatul în cauză, sau să fie avocatul angajat sau stagiar, sau au lucrat împreună 

cu avocatul la cazul la care se referă litigiul. 

Codul Croației în pct. 44 prevede că, un avocat care cunoaște personal partea adversă poate 

refuza să reprezinte un client împotriva ei. În cazul în care el sau ea este dispus să 

întreprindă astfel de reprezentare, clientul său trebuie să fie informat în prealabil cu 

privire la cunoașterea părții adverse.  

Pentru a acționa în conformitate cu principiul onoarei și demnității avocatului, precum și 

loaialității față de client, avocatul trebuie să fie foarte transparent în materia conflictelor de 

interes și să anunțe clientul despre faptul dacă în cauza clientului său sunt implicate 

persoane cunoscute sau apropiate.    

Potrivit Statutului profesiei de avocat al României, pentru conflictul de interes, avocatului îi 

sunt asimilate soţul/soţia, rudele sau afinii acestuia până la gradul al III-lea inclusiv care 

are/au un interes personal de natură patrimonială, care poate influenţa îndeplinirea cu 

obiectivitate a atribuţiilor acestuia. Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova 

nu conțin prevederi potrivit cărora ar putea fi identificate în mod cert persoanele apropiate 

ale avocaților în raport cu care se aplică prevederile cu privire la conflictul de interes. 

Totodată, în conformitate cu art. 67, alin. (5) din Codul de procedură penală al RM, 

apărătorul nu este în drept să-şi asume această funcţie şi nu poate fi desemnat în această 

calitate de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat, în cazul în care se află în legături de rudenie sau în relaţii de 

subordonare cu persoana ale cărei interese sunt în contradicţie cu interesele persoanei 

apărate de el. De asemenea, art. 72, alin. (3) din codul menționat prevede acest temei 

pentru înlăturarea apărătorului din procesul penal.  

Conform Codului de etică al avocaților Ordinului Barourilor Flamande al Belgiei, avocatul 

nu poate să se ocupe de cazuri ale sau împotriva membrii apropiați ai familiei, sau acționa 

pentru persoanele care conviețuiesc cu el, sau care sunt rude apropiate a concubinilor. 

Prevederi incluse pentru asigurarea independenței avocatului.  
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Codul de conduită pentru avocații danezi conține prevederi ce limitează acordarea 

asistenței în cazul în care avocatul are legături de familie strânse cu cineva care are 

interese contradictorii cu clientul în cauză. Totodată, codul menționat conține o listă de 

situații care sunt calificate drept conflict de interes și o listă de situații care ar putea fi așa 

calificate. De asemenea, firmelor de avocați le este impusă obligațiunea de a elabora ghiduri 

cu privire la gestionarea conflictelor de interes (evitare, identificare și soluționare), care 

urmează a fi remise la organul de autoadministrare. 

Totodată, luând în considerațiune faptul că, relațiile economice și sociale au o dezvoltare 

rapidă, pe modalitățile alternative de soluționare a litigiilor se pune un accent tot mai mare, 

iar tendințele de extindere a activităților avocaților prin calificare în alte profesii 

compatibile cu cea de avocat sunt tot mai pronunțate. Astfel, se impune necesitatea 

extinderii interpretării standardelor fundamentale ale profesiei de avocat în cadrul altor 

profesii compatibile cu cea de avocat.  

Standardul evitării conflictului de interes abordat în acest paragraf are o reglementare 

largă în toate codurile studiate, iar reglementările din RM sunt asemănătoare cu cele ale 

statelor europene. Cu toate acestea, ar fi oportun ca să fie instituire norme etice cu privire 

la gestionarea conflictului de interes a clientului și persoanelor apropiate, la manifestarea 

acordului în scris cu privire la acordarea asistenței juridice pentru doi sau mai mulți clienți, 

atunci când intervine un conflict de interese ale acestora iar ei doresc să fie continuată 

prestarea asistenței juridice. 
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2.5 STANDARDUL DEMNITĂȚII, ONOAREI ȘI PROBITĂȚII 

Standardul demnității, onoarei și probității vine să consolideze standardul independenței 

avocatului și încrederea în sistemul avocaturii. Fiind un standard de o importanță 

deosebită, acesta este inclus în textul jurământului avocatului, stipulat în art. 26, alin. (1) al 

Legii cu privire la avocatură a RM, și anume „Eu, avocatul (numele, prenumele), jur …, să-mi 

îndeplinesc conştiincios şi onest îndatoririle de avocat, …. şi, prin comportamentul meu, să 

nu compromit onoarea profesională a avocatului”, care este pronunțat și semnat de către 

avocat și se păstrează în dosarul său personal.   

Comentariul asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european prevede că 

„pentru a se bucura de încrederea clienţilor, a terţilor persoane, a instanţelor de judecată şi 

a statului, avocatul trebuie să demonstreze că este demn de încredere”. 

În aceeași ordine de idei, Statutul profesiei de avocat al României stabilește la art. 112 că 

probitatea, spiritul de dreptate şi onestitatea avocatului sunt condiţii ale credibilităţii 

avocatului şi profesiei. Cu referire la acest aspect, Codul de conduită pentru avocații danezi 

subliniază faptul că o relație de încredere nu poate exista dacă există vreo îndoială cu 

privire la onoarea, dreptatea, sau integritatea avocatul. 

Onoarea, demnitatea și probitatea sunt valori fundamentale, care ţin de personalitatea 

avocatului şi se caracterizează prin aşa trăsături morale și de caracter precum autoritate 

morală, cinste, principialitate, integritate, corectitudine și verticalitate. 

Noțiunile de demnitate și onoare nu sunt reglementate în actele normative interne cu 

privire la deontologia avocaților și nici în actele ce țin de domeniul eticii avocaților la nivel 

european. În opinia mea explicarea acestor termeni ține de literatura de specialitate, iar 

normele deontologice trebuie să opereze cu acești termeni pentru a asigura, proteja și 

sancționa încălcarea acestui standard.  

În acest sens, una din misiunile Comisie de etică și disciplină a Uniunii Avocaților din RM 

este protecția onoarei și prestigiului profesiei. Totodată, art. 48 din Statutul profesiei de 

avocat al RM stabilește că fapta săvârșită de către avocat care prejudiciază onoarea ori 

prestigiul profesiei sau al corpului de avocaţi, constituie abatere disciplinară. 

Calitatea de a fi onest nu constituie doar un standard deontologic, dar și un imperativ în 

accederea în profesia de avocat. Astfel, art. 10 al Legii cu privire la avocatură a RM prevede 

faptul că, poate deveni avocat doar o persoană care se bucură de o reputaţie ireproşabilă. 
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Mai mult ca atât, același articol prevede și circumstanțele în care o persoană nu se 

consideră persoană cu reputaţie ireproşabilă, și anume: a) a fost condamnată anterior 

pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave săvârșite 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; e) 

comportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele Codului deontologic al 

avocatului; f) prin hotărârea instanţei judecătoreşti, s-a stabilit un abuz prin care ea a 

încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

Avocatura este o profesie distinsă, iar noblețea acesteia impune avocaților o conduită pe 

măsură să asigure prestigiul acesteia. Pentru ca avocații să se bucure de considerațiunea 

acestei profesii aceștia trebuie să câștige respectul societății. Astfel, avocatul nu trebuie să 

se discrediteze în fața opiniei societății. 

Potrivit secțiunii III din Declarația de la Perugia cu privire la principiile profesională de 

conduită a Barourilor și Societăților de Drept din Comunitatea Europeană, relațiile de 

încredere nu pot exista dacă onoarea personală a avocatului, onestitatea și integritatea pot 

fi puse sub îndoială”, iar pentru avocat, aceste virtuți tradiționale sunt obligații 

profesionale”. Aceste prevederi sunt preluate și în Codul deontologic al avocaților din 

Uniunea Europeană, fiind astfel reiterată importanța acestei norme. 

Avocatul este obligat să aibă o conduită demnă în mod necondiționat, astfel că acesta 

trebuie să adopte un comportament care să se încadreze în limitele actelor normative și 

care este necesar pentru ca să îndeplinească eficient prerogativele sale, precum și să 

diferențieze tipul de purtare profesionist și tipul de purtare care ar aduce atingere 

moralității profesiei de avocat. Avocatul nu poate acționa într-un mod care iar atinge 

demnitatea și onoarea, chiar și la rugămintea clientului sau a altor persoane, și chiar dacă 

consideră că această atingere ar fi infimă. 

Comentariul asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european stabilește că 

în conformitate cu acest standard „nu înseamnă că avocatul trebuie să fie un individ 

perfect, însă acesta este dator să se abţină de la conduită dezonorantă şi manierele care ar 

putea dezonora profesia de avocat în activitatea sa juridică, în alte activităţi profesionale 
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sau chiar în viaţa privată”. În această ordine de idei, Codul deontologic al avocaților din 

Republica Moldova prevede că „responsabilitatea avocatului include atât comportamentul 

acestuia în exercitarea profesiei, cât şi în afara ei”.  

Astfel, conform standardului demnității, onoarei și probității, calitățile profesionale și 

calitățile personale nu pot fi delimitate pentru respectarea acestui principiu. Din aceste 

motive, stabilirea încălcării acestui standard este mult mai complicată și delicată, astfel că 

stabilirea încălcării legislației în vigoare este mult mai simplă decât încălcarea unor 

principii și valori morale din cadrul societății. 

Luând în considerațiune faptul că este imposibil de a prevedea toate situațiile și a 

reglementa comportamentul avocaților în asemenea situații, organul de autoreglementare 

a stabilit printre obligațiunile avocatului și obligația de a exercita activitatea cu bună-

credinţă, potrivit uzanţelor oneste (art. 57, alin. (28) din Statutul profesiei de avocat al RM), 

precum și obligația de a oferi clientului o opinie legală, onestă cu privire la consecinţele de 

fapt şi juridice ale cazului investigat (art. 57, alin. (28) din Statutul profesiei de avocat al 

RM). 

Totodată, clienții trebuie să fie tratați în mod echitabil și nu trebuie să fie discriminați nici 

dintr-un considerent (vârstă, sex, rasă, origine etnică, naționalitate, cetățenie, religie, nevoi 

speciale, sexualitate, sănătate, stil de viață, convingeri, valori ș.a.). 

Urmare, în contextul acestui standard avocatul nu poate săvârși nici o acțiune sau trebuie 

să se abțină de la acțiuni care ar putea să-i compromită reputația sa personală sau 

profesională, precum și a întregului sistem al avocaturii. 

Astfel, Codul etic al avocaților din Croația prescrie că în vederea îndeplinirii 

responsabilităților sale profesionale, un avocat trebuie să se comporte în așa fel încât să 

câștige și să mențină încrederea clientului, precum și a organelor judiciare și ale celor în 

față cărora pledează. Totodată, codul croat prescrie că un avocat trebuie să îndeplinească 

conștiincios toate sarcinile sale care decurg din profesia de avocat și să mențină reputația și 

demnitatea profesiei, atât la locul de muncă, cât și în viața sa privată. 

De asemenea, croații au indicat în cod care acțiuni sau inacțiuni constituie încălcări ale 

demnității și reputației profesionale, specificând că situația când se acționează cu lipsă de 

loialitate atunci când avocatul oferă asistență juridică, și în special la: atragerea clienților 

prin oferte, intermediari și anunțuri; oferirea de scrisori goale sau materiale promoționale 
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pentru terți; colaborarea cu avocați fără licență și persoanele suspectate de a fi practicieni 

ilegali ai dreptului; oferirea de comisioane sau promisiuni pentru atragerea clienților etc. 

Avocații ar trebui să întreprindă toate măsurile ca să protejeze demnitatea, onoarea și 

reputația profesională, ceea ce ar presupune în primul rând să se abțină de la acțiuni sau 

inacțiuni care ar putea să le lezeze. 

Practicând o profesie nobilă, avocații din mai multe state democratice sunt îndemnați să 

acționeze în interesul societății în mod gratuit. Astfel, conform Codului de Etică al 

Avocaților din Croația, oferirea asistenței juridice persoanelor defavorizate și victimelor de 

război pentru patrie este o datorie de onoare a fiecărui avocat, fiind atribuită unei activități 

de voluntariat.  

În cadrul chestionării avocaților, avocații au fost invitați să se expună asupra oportunității 

impunerii serviciilor de asistență juridică pro bono. Părea celor care au răspuns la această 

întrebre practic s-a divizat în două, aproximativ jumătate au susținut acordarea unor 

asemenea servicii, iar puțin mai mult de jumătate nu. Printre argumentele susținătorilor s-

au evidențiat: asigurarea accesului liber la justiție pentru toți, contribuirea la imaginea 

pozitivă a avocaturii în societate, susținerea păturilor social-vulnerabile, factul că această 

asitență se încadrează în normele „omenești”. Argumentele de bază a oponenților aceste 

poziții au fost: munca intelectuală necesită un efort foarte mare, prin urmare este necesar 

să fie achitată pe măsură; fiind că informația acordată de avocat este foarte prețioasă și 

costă bani; pentru că în activitatea de exercitare a profesiei de avocat sunt necesare 

cheltuieli suplementare. Totodată, jumătate din cei care nu consideră oportun impunerea 

serviciilor de asistență juridică pro bono, au invocat că aceste servicii trebuie să fie din 

inițiativă proprie. Cu privire la acest aspect, consider că serviciile de asistență juridică pro 

bono trebuie să aibă loc din dorința proprie a avocaților, însă pentru ca avocații să 

manifeste spirit de inițiativă la acest capitol, organul de autoreglementare urmează să 

întreprindă măsuri în vederea promovării unor asemenea servicii, obiectiv ce este prevăzut 

în Strategia Uniunii Avocaților din RM pentru perioada 2012-2013. 

În aceeași ordine de idei, în Codul model de conduită profesională din SUA este stabilit că, 

juristul trebuie să fie atent la problemele justiției și a persoanelor cu venit mic, și chiar 

uneori cu venituri medii care nu pot să-și permită o apărare corespunzătoare. Totodată, 

Codul SUA indică că, juriștii trebuie să dedice timpul și resursele sale, precum și influența 

socială pentru a asigura egalitatea tuturor la dreptul la asistență juridică. În SUA și în 
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Croația avocații au obligația să ajute organul de autoadministrare să fie dirijați în interesul 

societății. 

Un alt aspect al acestui standard îl constituie apărarea imaginei avocaturii contra atacurilor 

neîntemeiate. Consider că avocații și întregul corp reprezentativ al acestora urmează să 

apere onoarea și demnitatea sa în cazul în care li s-au adus atingere într-un mod 

nejustificativ și care pune sub pericol întreaga reputație a avocaturii pe nedrept. Sigur că 

avocații ar urma să încerce să rezolve conflictul pe cale pașnică, însă în cazul în care nu este 

sorț de izbândă ar putea să-și apere demnitatea și onoarea pe cale judiciară, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

Avocații trebuie să utilizeze toate metodele oneste și legale pentru ca să dezmintă 

informația care îi calomniază pentru a salva bunul nume al profesiei. În conformitate cu 

practica internațională, avocații manifestă un interes activ pentru a menține și promova 

reputația ireproșabilă a sa și a întregii profesii, recurgând uneori la instanța de judecată 

pentru soluționarea conflictelor. 

Un exemplu elocvent este cazul ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (vezi 

Hotărârea pe cauza BACKES versus LUXEMBURG, Cererea nr. 24261/05, 8 iulie 2008) care 

a avut la bază un conflict dintre un avocat care a acționat în judecată autorii cărții întitulată 

„Révélation$” (Revelaţia$) învinuindu-i de calomnie, defăimare sau, cel puţin, injurie prin 

intermediul publicării afirmaţiilor ce figurau în nota din câmpul de referinţă a cărţii în 

cauză, și anume pentru expresia „cunoscut ca persoană ce avea legături cu bancherul … şi 

suspectat de întreţinerea legăturilor cu organizaţiile criminale, anume în Statele Unite ale 

Americii”. Instanța națională (Luxemburg) l-a achitat pe reclamant privind învinuirea în 

calomnie şi defăimare, însă l-a declarat culpabil de injurie întrucât el scrisese că „era 

suspectat de relaţii cu crima organizată, anume în Statele Unite ale Americii”. În calitate de 

daune interese, avocatul a solicitat să-i fie achita 1 Euro. Astfel, prin acest gest, avocatul a 

vrut să sublinieze faptul că intenționa să nu obțină o satisfacție materială, dar una morală și 

să fie restabilită imaginea acestuia. 

Adeseori, în asemenea situații, avocații cu renume sau persoanele publice, fie solicită în 

calitate de daune interese o sumă de bani foarte mică, fie solicită o sumă de bani 

considerabilă, pe care ulterior o donează pentru o cauză nobilă. Prin asemenea manevre, 

persoanele doresc să sublinieze faptul că nu urmăresc să se îmbogățească pe urma unui 

eșec al unei persoane, ci dimpotrivă au drept scop să-și consolideze o imagine de persoane 
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corecte și de „luptători pentru dreptate”. Consider că calea judiciară, în cazul în care nu se 

rezolvă pe cale amiabilă este binevenită doar în cazurile în care atingerile demnității, 

onoarei și probității avocatului sunt aduse în așa măsură încât să influențeze opinia publică 

și în special în cazurile în care sunt înfăptuite de persoane care pot să o influențeze. 

Prin restabilirea dreptății și crearea unor asemenea precedente, avocații nu doar că își 

apără demnitatea și onoarea sa și a întregii profesii, dar și previn unele abuzuri care ar 

putea apărea în viitor. 

Standardul demnității și onoarei presupune și faptul că în toate raporturile sale, cu toate 

persoanele cu care interacționează, avocatul trebuie să manifeste respect. Respectul 

implică o atitudine onestă, tratarea clienților, colegilor și a tuturor persoanelor prin prisma 

principiului umanității, recunoașterea existenței diversității opiniilor, culturilor, religiilor și 

a diferitor valori, tratarea persoanelor cu politețe etc. 

La pct. 2.8 din Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova este prescris că 

„relaţiile cu clientul trebuie să fie oficiale, bazate pe respect reciproc”. Respectul trebuie să 

fie manifestat în ambele sensuri, atât respectul avocatului față de client, cât și respectul 

clientului față de avocat. Dacă în cazul clientului aceasta constituie o recomandare, în cazul 

avocatului aceasta constituie o cerință ce poartă un caracter absolut. Manifestarea 

respectului, existența încrederii, comunicarea și ascultarea activă, constituie premisa 

stabilirii unui parteneriat între avocat și client care să fructifice cele mai bune soluții 

pentru a răspunde necesităților clientului. 

Ghidul de conduită al avocaților din Scoția indică faptul că un nivel bun de servicii 

profesionale oferite de un avocat presupune faptul ca fiecare client să fie tratat cu respect și 

cu curtoazie, în semn de recunoaștere a demnității și a drepturilor sale în calitate de 

individ.  

Curtoazia îi este familiară tuturor profesiilor nobile. Adesea în cadrul stabilirii relațiilor de 

încredere între avocat și client, manifestarea respectului este insuficientă, din acest motiv 

avocaților le este recomandat să fie amabili, să manifeste deschidere și să fie pozitivi. 

Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova reglementează într-o manieră 

insuficientă acest aspect în comparație cu alte state europene și anume sub aspectul 

amabilității și curtoaziei care urmează a fi manifestată față de client. Totodată, deoarece 

standardul demnității, onoarei și probității ține de calitățile personale a avocatului, 
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consider că în scopul asigurării respectării acestuia este mai oportun ca acesta să fie 

promovat intens, iar cu privire la anumite situații concrete să fie formulate recomandări 

care ar forma opinia avocaților cu privire la acest standard. 
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2.6 STANDARDUL SCRUPULOZITĂȚII ÎN MATERIE DE ONORARII 

Prevederile pct. 4.1. ale Codului deontologic al avocaților din RM indică că avocatul este în 

drept să perceapă onorarii pentru activitatea sa profesională precum şi rambursarea 

tuturor cheltuielilor legate de această activitate. Suma şi modalitatea de plată se stabilesc în 

mod liber între client şi avocat. Onorariul poate fi fix sau determinabil în funcție de orele 

muncite sau de succesul scontat. De asemenea onorariul poate îmbrăca o formă combinată. 

Comentariul asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european prescrie că, 

onorariul încasat de avocat trebuie să fie total cunoscut clientului, trebuie să fie corect, 

rezonabil şi conform legii şi regulilor profesionale, cărora se supune avocatul. Chiar dacă 

codurile profesionale (şi principiul (c) al acestei Carte) subliniază importanţa evitării 

conflictului dintre avocat şi client, problema legată de onorariul avocaţilor pare să prezinte 

un pericol iminent pentru un asemenea conflict.  

Același comentariu subliniază faptul că, principiul dictează necesitatea unei reglementări 

profesionale pentru a verifica dacă clientului nu i-a fost impus un preţ excesiv. 

În aceeași ordine de idei, Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană prevede 

că, avocatul trebuie să îl informeze pe client cu privire la tot ceea ce cere cu titlu de 

onorariu, iar valoarea însumată a onorariilor sale trebuie să fie echitabilă şi justificată, în 

conformitate cu legea şi cu normele deontologice la care avocatul este supus (pct. 3.4), 

normă identică cu cea stabilită la pct. 4.2. din Codul deontologic al avocaților din Republica 

Moldova. 

Astfel, la stabilirea modalității de plată, avocatul urmează să-i explice clientului ce 

presupune modalitatea selectată. În această ordine de idei, Codul model de conduită 

profesională din SUA, prescrie la regula B1.11 că, în cazul în care lucrările urmează să fie 

taxate la un tarif orar, clientul trebuie să informeze cu privire la ce tarif orar va fi și cu 

privire la orice modificare a ratei de oră. 

În conformitate cu standardul scrupulozității în materie de onorarii, avocatul trebuie să 

găsească soluția optimă pentru problema clientului, care să fie una proporțională cu costul 

cauzei, totodată să ia în calcul oportunitatea de a soluționa litigiul pe cale amiabilă. 

Rezoluţia nr. (81) 7 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei către statele membre 

privind mijloacele de facilitare a accesului la justiţie, subliniază faptul că o atenţie 

deosebită trebuie acordată problemei onorariilor avocaţilor şi ale experţilor în măsura în 
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care acestea constituie un obstacol pentru accesul la justiţie. Trebuie asigurată o anumită 

formă de control asupra valorii acestor onorarii. 

Întru asigurarea onestității în materia onorariilor, prevederile din Statutul profesiei de 

avocat al RM stipulează că în contractul de asistenţă juridică trebuie indicat onorariul (art. 

6), iar neindicarea, în contractul de asistenţă juridică, a onorariilor încasate de la client sau 

indicarea unor sume diminuate constituie temei de retragere a licenței (art. 30). În cazul în 

care pe parcursul acordării asistenței juridice survin modificări ce vizează onorariile 

avocatului, acestea trebuie să îmbrace forma unui act adițional la contractul de asistență 

juridică. 

La acest capitol, Codul de conduită pentru avocații danezi stabilește că taxele ascunse sunt 

interzise. 

Totodată, actele normative în vigoare prevăd că avocatul este obligat, în momentele 

oportune, să-şi consilieze clientul cu privire la posibilitatea soluţionării unui conflict pe cale 

amiabilă sau printr-o cale legală alternativă, aptă a apăra drepturile şi interesele legitime 

ale acestuia (art. 57 din Statutul profesiei de avocat al RM), prescripție ce este în 

conformitate cu Recomandarea nr. (2000) 21 a Comitetului  Miniştrilor Consiliului Europei 

către statele membre privind libertatea de a exercita profesia de avocat. 

În aceeași ordine de idei, Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei în Recomandarea sa nr.  

(86) 12 către statele membre privind măsurile de prevenire şi reducere a încărcăturii 

instanţelor îndeamnă statele să consacre ca o obligaţie deontologică a avocaţilor sau să 

invite organele competente să le recunoască avocaţilor posibilitatea concilierii cu partea 

adversă înainte de a recurge la calea judiciară, ca şi în toate stadiile potrivite ale procedurii 

judiciare. 

Prevederile menționate vin să aducă plus valoare standardului scrupulozității în materie de 

onorarii, astfel că avocatul trebuie să asiste clienții într-o așa măsură, încât să nu facă 

cheltuieli inutile.  

Dacă în cazul cheltuielilor efectuate de avocat în interesul clientului convenite anterior 

rambursarea lor se efectuează în conformitate cu actele justificative prezentate clientului, 

atunci în materie de stabilire a onorariilor situația este mult mai complexă, deoarece 

acestea sunt influențate de mai mulți factori. În această ordine de idei, potrivit Statutului 

profesiei de avocat al RM, avocatul este obligat să prezinte clientului, la cerere, situaţia 
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privind cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea activităţii profesionale încredinţate şi a 

cărei rambursare o solicită. 

În vederea determinării onorariului, Statutul profesiei de avocat al RM, prescrie că 

onorariul va fi stabili în funcţie de dificultatea, amploarea sau durata cazului. De asemenea, 

în Statutul profesiei de avocat național, ca și cel al României sunt prevăzute un șir de 

elemente care urmează a fi luate, în mod cumulativ, în considerație la stabilirea 

onorariului: 

a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau 

activităţii solicitate de client; 

b) natura, noutatea şi dificultatea cazului; 

c) importanţa intereselor în cauză; 

d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să 

accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate 

fi constatată de client fără investigaţii suplimentare; 

e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea 

avocatului; 

f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi 

dificultatea cazului; 

g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii 

depuse de avocat; 

h) situaţia financiară a clientului; 

i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să 

acţioneze pentru a asigura servicii legale performante. 

Totodată, art. 131 din Statutul profesiei de avocat al României prevede că, avocatul poate 

percepe onorarii numai de la clientul său ori de la un mandatar al acestuia. În scopul 

evitării unor situații conflictuale și excluderii unor eventuale învinuiri de încălcare a 

principiilor independenței, onestității etc. asemenea prevederi sunt binevenite și în Codul 

deontologic al avocaților din RM. 

Regulile Practice ale Societății de Drept ale Scoției prevăd un sistem mai complex de reguli 

pentru asigurarea standardului scrupulozității în materie de onorarii, astfel că, încă de la 

primele contacte avocatul este obligat să prezinte în scris clientului o schiță a lucrărilor 

care urmează să fie efectuate în numele clientului; detaliile cu privire la valoarea estimativă 



49 
 

a întregii remunerări care va fi percepută pentru activitatea prestată pentru acest caz, cu 

excepția valorii pentru asistența juridică acordată și consiliere, precum și temeiul în care se 

va percepe remunerarea; nivelul contribuției clientului pentru oferirea asistenței juridice 

calificate și consiliere, inclusiv și pentru lucrări speciale de urgență, consiliere și asistență 

juridică calificată; identitatea persoanei sau persoanelor care vor efectua în principal 

lucrările în numele clientului; identitatea persoanei pe care clientul trebuie să o contacteze 

în cazul în care clientul devine interesat în orice măsură asupra modul în care activitatea se 

desfășoară. La această obligațiune există și câteva excepții, cum ar fi repetabilitatea 

acțiunilor care urmează a fi întreprinse de avocat sau lipsa oportunității practice pentru 

avocat de a furniza informația pentru un client înainte de încheierea lucrărilor relevante 

pentru acel client (Ghidul de conduită scoțian face referire la situația când activitatea se 

realizează într-o singură întâlnire). În termeni generali, informația care urmează să o 

prezinte un avocat scoțian în temeiul regulilor menționate ar reprezenta un diviz de 

cheltuieli, care este acceptat prin semnătură de către client. Acest diviz nu este riguros, însă 

devierile de la cele înscrise nu pot fi majore, iar în cazul în care se impune necesitatea de a 

devia considerabil urmează a fi aprobate modificările de rigoare la acesta. Totodată, Ghidul 

de conduită al avocaților din Scoția, face anumite concretizări cu privire la regula 

menționată, precum ar fi faptul că „divizul de cheltuieli” nu neapărat trebuie să fie încadrat 

într-un singur document, însă este recomandabil ca aceasta să fie o excepție. 

Avocatului îi este interzis să pretindă la vreo recompensă pentru faptul că a recomandat un 

avocat unui client, cu excepţia cazurilor de retrocedare pentru încredinţarea parţială sau 

totală a unei cauze. Recompensa pentru recomandare este interzisă și în Codul de conduită 

pentru avocații danezi. 

De asemenea, art. 57 din Statutul profesiei de avocat al RM stabilește că avocatul nu poate 

acorda nimănui un onorariu, un comision şi nici vreo altă compensaţie pentru că i-a fost 

acordat un caz, cu excepţia cazurilor în care în raporturile de conlucrare profesională se 

practică onorarii pentru încredinţarea parţială sau totală a unei cauze. 

Potrivit subpunctului 3.1.1 din Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, 

avocatul nu poate să-și fixeze onorariile pe baza unui pact "de quota litis". Pactul "de quota 

litis" este o convenție încheiată între avocat şi clientul său, înainte de încheierea definitivă a 

unei cauze de interes pentru respectivul client, convenție prin care clientul se angajează să 

îi verse avocatului o parte din ceea ce rezultă de pe urma cauzei, fie că aceasta constă într-o 

sumă de bani, fie în orice alt bun sau valoare. Totodată, pentru această regulă codul face o 



50 
 

specificare în următorul subpunct, și anume că nu constituie un astfel de pact convenţia 

care prevede stabilirea onorariului în funcţie de valoarea litigiului de care se ocupă 

avocatul atunci când această valoare este corespunzătoare unui tarif oficial stabilit de 

barou sau este prevăzută de lege. 

Interdicția cu privire la stabilirea onorariile pe baza unui pact "de quota litis", noțiunea 

acestuia și specificația făcut în subpunctul 3.1.2 al Codului deontologic al avocaților din 

Uniunea Europeană își găsește reflecție și în Codul deontologic al avocaților din Republica 

Moldova, în Statutul profesiei de avocat al României și în Codul de conduită pentru avocații 

danezi. 

În anumite cazuri, spre exemplu în eventualitatea când avocatul necesită resurse financiare 

în vederea exercitării corespunzătoare a profesiei pentru gestionarea unui caz concret sau 

în cazul existenței unor dubii temeinice cu privire la capacitatea de plată a clientului, în 

conformitate cu normele stabilite, avocatul are dreptul să solicite vărsarea unui acont de 

către client, care urmează să fie unul rezonabil. 

Referitor la aconturi asupra onorariilor şi cheltuielilor, atât Codul deontologic al avocaților 

din Uniunea Europeană, cât și Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova indică 

faptul că atunci când avocatul solicită vărsarea unui acont cu titlu de avans asupra 

cheltuielilor şi/sau a onorariului, acesta nu trebuie să depăşească o estimare rezonabilă a 

onorariului şi a cheltuielilor probabile în cauză. Totodată, ambele coduri menționează că în 

cazul neachitării avansului (sau a onorariului – expresie prevăzută doar în reglementarea 

RM), avocatul este în drept să renunţe la cauza respectivă sau se poate retrage, respectând 

dispoziţiile cu privire la faptul că clientul să poată găsi o altă modalitate de a fi asistat 

juridic la timp, pentru a se putea preveni prejudicierea clientului. 

De asemenea, la standardul scrupulozității în materie de onorarii putem atribui și 

prescripțiile din Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană și Codul de 

conduită pentru avocații danezi cu privire la faptul că în cazul în care clientul este 

susceptibil să beneficieze de asistență gratuită, avocatul are obligația să-l informeze despre 

aceasta. Luând în considerațiune faptul că sistemul de acordare a asistenței juridice 

gratuite este institui în scopul asigurării accesului la justiției tuturor categoriilor de 

persoane, ar fi recomandabil includerea unor prevederi asemănătoare în codul național 

pentru a susține păturile social-vulnerabile care nu au posibilitatea să achite un avocat sau 

pentru care remunerarea avocatului ar constitui cheltuieli de proporții foarte mari.  
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Împărțirea onorariilor cu o persoana care nu este avocat 

Împărțirea onorariilor cu o persoană care nu este avocat este interzisă în Republica 

Moldova și la nivel european. De asemenea, Codul de conduită pentru avocații danezi, 

conține o interdicție la acest capitol. Totodată, de la această regulă, atât Codul deontologic 

al avocaților din Uniunea Europeană, cât și Codul deontologic al avocaților din Republica 

Moldova face o derogare, și anume pentru cazul în care asocierea dintre avocat şi altă 

persoană este permisă de legislaţia națională. În această ordine de idei, dreptul de a împărți 

onorariilor cu o persoană care nu este avocat trebuie să fie prevăzută expres într-un act 

normativ. 

La acest capitol normele deontologice naționale și europene indică că prevederea 

menţionată nu se aplică sumelor sau compensaţiilor vărsate de către avocat moştenitorilor 

unui avocat decedat sau unui alt avocat care şi-a dat demisia pentru a se prezenta ca 

succesor al clientelei acestuia. 

Comentariul articolului 3.6 din Memorandumul explicativ al Codul deontologic al avocaților 

din Uniunea Europeană menționează că „în unele State-membre avocaţilor le este permisă 

practicarea profesiei în asociere cu membrii altor profesiuni recunoscute, fie că aceştia 

sunt sau nu practicieni din sfera jurisprudenţei. Prevederile articolului 3.6.1 nu urmăresc 

să interzică împărţirea onorariilor în cadrul unor astfel de parteneriate aprobate în modul 

corespunzător. De asemenea, nu se urmăreşte interzicerea împărţirii onorariilor de către 

avocaţii activitatea cărora este reglementată de Cod cu alţi “avocaţi” din State-nemembre 

sau practicieni în domeniul altor profesiuni din sfera juridică, cum ar fi notarii”. 

În conformitate cu actele normative ale RM, sub incidența excepției menționate cad, de 

asemenea, specialiștii. Pentru asigurarea scrupulozității în materie de onorarii, condiţiile 

de activitate şi modul de remunerare a specialistului se stabilesc în bază de contract. 

Fondurile clienților 

În conformitate cu art. 57 alin. (31) al Statutului profesiei de avocat al RM, în cazul în care 

primeşte fonduri financiare sau alte bunuri care au legătură cu un client sau cu un terţ, 

avocatul este obligat să-i notifice pe aceştia în scris. 

Codul deontologic al avocaților din RM nu reglementează acest aspect. Codul deontologic al 

avocaților din Uniunea Europeană stabilește că avocatul care deține fonduri în numele 

clienților săi sau în numele unor terți (denumite în continuare "fondurile clienților"), 
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trebuie să le depună într-un cont deschis la o bancă sau un organism financiar agreat şi 

controlat de către autoritatea competenta (denumit în continuare „contul terțului”). Contul 

terțului trebuie să fie distinct de orice alt cont al avocatului. Toate fondurile clienților 

primite de un avocat trebuie să fie depuse într-un astfel de cont, în afara situației în care 

proprietarul acestor fonduri este de acord să le acorde o destinație diferită.  

Același cod prevede modul de evidență a tuturor operațiunilor efectuate cu fondurile 

clienților într-un registru separat, statutul acestor fonduri, operațiunile care sunt permise 

și interzise de a fi realizate cu aceste fonduri, prescripția cu privire la faptul că avocatul nu 

poate transfera în contul său fonduri depuse într-un cont al terțului pentru a plăti onorariul 

sau cheltuieli, dacă nu a informat în scris clientul despre acest lucru etc.  

În coroborare cu standardul evitării conflictului de interes, consider necesar a fi 

reglementat aspectul cu privire la fondurile clientului, întru evitarea unor eventuale 

neînțelegeri între client și avocat cu privire la chestiunile financiare. 

Subtilitatea acestui segment determină mai multe state să fie mai meticuloase la acest 

aspect. Spre exemplu, în Scoția, această chestiune a constituit un subiect de discuții de 

anvergură care și-a găsit finalitate într-o Directivă referitoare la Regula 4B a Regulilor 

Practice ale Societății de Drept ale Scoției, în care este menționat că avocatul ar trebui să 

informeze clienții, potrivit cerințelor de conduită, identitatea băncii sau băncilor în care 

toate fondurile clientului vor fi depuse. Cerințele de conduită ar trebui să prevadă faptul că, 

dacă clienții doresc ca fondurile lor să fie depuse la o altă bancă sau bănci, clienții trebui să 

comunice acest fapt oferind instrucțiunile specifice în acest sens. Astfel, această 

recomandare nu vizează doar avocații, dar și autoritatea care aprobă regulile de conduită 

cu privire la includerea unor asemenea reglementări. 
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2.7 STANDARDUL COMPETENȚEI PROFESIONALE 

În Recomandarea nr. (2000) 21 a Comitetului  Miniştrilor Consiliului Europei  către  statele  

membre privind libertatea de a exercita profesia de avocat este atrasă o atenți deosebită 

principiului cu privire la pregătirea juridică, formarea şi admiterea în profesia de avocat. 

Astfel, a priori, standardul competenței presupune faptul că avocatul să dețină studii 

juridice, adică cunoștințe suficiente pentru a putea presta servicii juridice. Totodată, aceste 

cunoștințe sunt aprofundate și întărite în timpul stagiului profesional. Mai mult ca atât, în 

timpul acestui stagiu, viitorii avocați deprind abilități practice în vederea aplicabilității 

eficiente a întregului bagaj de cunoștințe.  

Standardul competenței se consideră a fi întrunit, din momentul în care persoana intră în 

plină lege în profesia de avocat, până la proba contrară. Cu toate acestea, susținerea 

examenului de licență în avocatură presupune faptul că avocatul deține cunoștințe minim 

necesare pentru a presta servicii de asistență juridică. 

Astfel, ulterior susținerii examenelor de licență în avocatură, avocații în continuare sunt 

evaluați și apreciați în primul rând în funcție de cunoștințele sale. Societatea consideră că 

în cazul în care avocatul are soluții la o problemă avocatul este competent, în caz contrar se 

consideră ca avocatul nu este foarte capabil. 

Conform prescrierilor Recomandării menționate, trebuie luate toate măsurile necesare 

pentru a asigura un înalt grad de pregătire juridică şi de moralitate, drept condiţii 

prealabile admiterii în profesia de avocat, şi apoi pentru a asigura o formare continuă a 

avocaţilor. Pregătirea juridică, inclusiv programele de formare continuă, trebuie să 

urmărească să consolideze abilităţile juridice, să crească gradul de conştientizare faţă de 

etica juridică şi respectarea drepturilor omului, să instruiască avocaţii în respectarea, 

protejarea şi promovarea drepturilor şi intereselor clienţilor şi să contribuie la buna 

administrare a justiţiei. 

În această ordine de idei, se reliefează faptul că standardul competenței nu are o 

aplicabilitate doar pentru accederea în profesiei, dar și pentru practicarea profesiei. Cu 

referire la competență, în Codul model de conduită profesională din SUA este prescris că o 

prezentare competentă necesită cunoștințe juridice, aptitudini, meticulozitate și pregătire 

rezonabil necesare pentru reprezentare. Prevederi similare sunt cuprinse și în Statutul 

profesiei de avocat al României. 
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Standardul competenței nu presupune doar cunoștințe juridice teoretice, dar și 

cunoașterea fiecărui caz în parte și a tuturor circumstanțelor acestuia. Pentru a fi 

competent în fața fiecărui client, avocatul trebuie să ia cunoștință cu problema invocată de 

către client, să o studieze, să se pregătească pentru fiecare acțiune pe care urmează să o 

întreprindă. În Comentariului asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului 

european este accentuat faptul că „regulile profesionale subliniază des faptul că avocatul nu 

trebuie să preia un caz care nu ține de competența sa”. 

Nivelul competenței avocaților se materializează în calitatea asistenței juridice prestate de 

către aceștia. Normele de calitate există în mai multe state europene, dar nu sunt 

reglementate în statul nostru. Adoptarea unor asemenea standarde de calitate ar facilita 

interpretarea standardului calității, ar responsabiliza avocații, ar constitui o sursă de 

informație pentru beneficiarii asistenței juridice și ar facilita și ar face mai transparentă 

activitatea Comisie de Etică și Disciplină. Conform Strategiei Uniunii Avocaților din RM 

pentru anii 2012-2015, una din prioritățile acesteia este creşterea calității asistenței 

juridice calificate oferite de avocaţi, prin intermediul la crearea, în interiorul profesiei, a 

mecanismelor de asigurare a calității asistenței juridice calificate. Urmare, trebuie 

promovată adoptarea unor standarde de calitate interne în țara noastră.  

Comentariul asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european subliniază 

faptul că este evident că avocatul nu poate consilia sau reprezenta în mod efectiv clientul 

dacă nu are o pregătire profesională corespunzătoare. Spre exemplu, în cazul în care 

avocatul nu este la fel de dibace ca și judecătorul și procurorul, hotărârea adoptată va fi 

legală, dar posibil și nu legitimă, astfel că armele folosite de toți figuranții procesului vor fi 

disproporțional utilizate, deoarece pregătirea avocatului este insuficientă de a invoca și a 

determina toate circumstanțele care ar permite să fie stabilită dreptatea.  

În această ordine de idei, Codul de conduită pentru avocații danezi subliniază faptul că, în 

procesul consultării clientului, un avocat nu este numai conștient de litera legii, dar, de 

asemenea și de interpretarea ei adevărată. 

Luând în considerațiune faptul că avocații sunt o specie umană, subiectivismul și stările 

emoționale sunt specifice și pentru această categorie de oameni. Astfel, cunoștințele 

posedate de către avocați le permite să aibă încredere în sine, să comunice în mod 

convingător și să acționeze corect. 
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Secțiunea A din Ghidul de conduită a avocaților din Scoția, indică că în conformitate cu 

standardul competenței, avocatul trebuie să cunoască și să aplice legea de rigoare, să fie la 

curent, să se asigure că cei cărora le sunt delegate anumite activități sunt instruiți și 

supravegheați în mod corespunzător. Totodată, același cod prevede că, pentru a decide 

dacă este sau nu de acord să lucreze pentru un client, un avocat trebuie să ia în considerare 

natura și complexitatea problemei și trebuie să aibă un nivel corespunzător de competențe 

profesionale pentru a face acest lucru. Aceasta înseamnă că un avocat trebuie să ia în 

considerare dacă posedă cunoștințele și experiența necesare.  

Analizând competența avocaților, pot fi reliefate două atribuții de bază ale acestora: 

consilierea și reprezentarea. Conform subpunctului 3 a. al principiului III - Rolul şi 

îndatoririle avocaţilor din Recomandarea nr. R (2000) 21 a Comitetului Miniştrilor 

Consiliului Europei, consilierea clienţilor urmează a fi făcută atât în privinţa drepturilor şi 

obligaţiilor lor legale, cât şi cu privire la soluţia probabilă, precum şi consecinţele cauzei, 

inclusiv costurile financiare. În Republica Moldova atribuția de consiliere nu-și găsește o 

reglementare specifică, precum în unele statele europene. În statele sistemului de drept 

common law (Marea Britanie, SUA), luând în considerațiune faptul că funcțiile profesiei de 

avocat sunt exercitate de două caste, consilierea își găsește o reglementare largă.  

Urmare, luând în considerațiune faptul că profesia de avocat este una monopolistă în 

partea ce ține de apărarea persoanelor în faza judiciară, aceștia trebuie să conștientizeze 

faptul că trebuie să fie net superiori în cunoștințele sale față de un jurist, fapt ce va favoriza 

consolidarea nobleței profesiei de avocat. 

Totodată, standardul competenții presupune nu doar posedarea cunoștințelor necesare, 

dar și alte componente grație cărora aceste cunoștințe pot fi valorificate. Astfel, mai jos 

sunt analizate mai multe componente ale standardului competenței. 

Specializarea 

Un alt aspect al standardului competenței este specializarea avocaților. Modificarea 

continuă a legislației, dezvoltarea relațiilor economice, conștientizarea tot mai marea a 

importanței avocatului de către populație determină faptul ca profesia de avocat să fie tot 

mai solicitată. Astfel, toate acestea, într-un final pot să genereze necesitatea ca avocații să 

se specializeze. La moment, în Republica Moldova acest aspect nu are o formă conturată, 

însă oricum există avocații care se specializează pe un segment anumit. 
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Există țări unde specializarea avocaților este determinată prin reglementări legale, cum ar 

fi Franța sau Belgia. Spre exemplu, în Franța, avocații au posibilitatea să se specializeze, 

existând un spectru foarte larg de ramuri pentru specializare. Drept urmare a specializării, 

avocatul devine un specialist în materia în care a fost realizată aceasta. Totodată, numărul 

ramurilor în care poate să se specializeze un avocat este limitat, astfel evitându-se 

sindromul „atotcunoscătorului” și evidențiindu-se punctele forte ale avocatului. 

Specializarea reprezintă și o garanție pentru avocați. Conform pct. 45 din Codul de etică al 

avocaților din Croația, un avocat care acordă asistență juridică de specialitate poate refuza 

să facă orice formă de asistență juridică care nu se încadrează în specializarea lui sau a ei. 

Consider, că la moment, cursul care urmează a fi luat de către RM la acest capitol nu este 

evidențiat, iar dezvoltarea avocaturii își va spune cuvântul său cu privire la specializare. 

Conștiinciozitatea  

Standardul competenței profesionale nu presupune doar faptul ca avocatul să posede un 

bagaj satisfăcător de cunoștințe juridice și să deprindă niște abilități relevante profesiei, 

dar și să le aplice în mod conștiincios. Astfel, dacă la nivel macro profesionalismul 

avocatului este interdependent cu cunoștințele sale în domeniu, atunci la nivel micro acesta 

se reflectă și în modul în care avocatul își exercită obligațiile impuse de profesie. Un avocat 

poate să cunoască foarte multe, dar să se implice într-un caz anume foarte superficial, fără 

migală. Urmare, avocatul trebuie să se antreneze în fiecare cauză pe care o are în 

administrare în mod minuțios și sârguincios. 

Astfel, finalitatea standardului competenței este aplicarea cunoștințelor într-o modalitate 

eficace, care ar permite valorificarea la cel mai înalt nivel al acestora.  

Conștiinciozitatea presupune studierea cazului clientului cu scrupulozitate, comunicare 

activă și eficientă cu clientul, reacționare rapidă și la timp, precum și manifestare de 

seriozitate și responsabilitate.   

Întru asigurarea aspectului expus mai sus, Codul deontologic al avocaților din Republica 

Moldova prevede că „avocatul îşi consultă clientul în mod conştiincios şi cu diligentă”. 

Comparativ cu clauza menționată, prevederile Codului deontologic al avocaților din 

Uniunea Europeană, impune un asemenea comportament atât în cadrul consilierii cât și 

apărării (avocatul își sfătuiește şi își apără clientul cu promptitudine, în mod conștiincios şi 

cu diligenta). Principiul diligenței în exercitarea atribuțiilor profesionale este stipulat și în 
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Statutul profesiei de avocat al României, Codul de conduită pentru avocații danezi și Codul 

de etică al avocaților din Croația. 

Acest aspect al standardului competenței profesionale este foarte important, având 

aplicabilitate pentru fiecare caz și client în parte și din acest motiv este inserat și în textul 

jurământului stabilit în art. 26 al Legii cu privire la avocatură a Republicii Moldova („să-mi 

îndeplinesc conştiincios şi onest îndatoririle de avocat”). Pentru a asigura aplicarea 

corespunzătoare a acestui standard, conform art. 57 al Statutului profesiei de avocat al RM, 

avocatul este obligat să acţioneze cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu 

natura cauzei, iar strategiile şi tacticile stabilite de avocat trebuie să conducă activitatea 

acestuia pe principiul folosirii profesiei în favoarea clientului, precum și, să răspundă cu 

promptitudine oricăror solicitări de informare din partea clientului, 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. 

Secțiunea A din Ghidul de conduită a avocaților din Scoția subliniază faptul că diligența 

avocatului presupune: a respecta angajamentele, a acționa în interesul fiecărui client, a 

menține și revizui modalitățile de lucru, a stabili taxele prompt și în mod transparent. 

Astfel, avocatul trebuie să se asigure că activitățile care urmează a fi întreprinse în cadrul 

asistenței juridice pot fi efectuate într-un timp rezonabil, să îndeplinească angajamentele 

luate față de client, alți avocați și instanța de judecată.  

Un aspect problematic care se află la polul opus al conștiinciozității avocatului este lipsa de 

receptivitate și de conlucrare a clientului. Există situații în care avocatul își îndeplinește 

atribuțiile cu diligență, însă pentru a putea continua acordarea asistenței juridice necesită 

să primească instrucțiunile de rigoare din partea clientului, iar clientul nu răspunde 

solicitărilor și nu contactează cu avocatul. Adesea, în asemenea situații avocații nu doar că 

doresc să acționeze în conformitate cu normele deontologice, dar și să evite orice 

suspiciune precum că ar fi prejudiciat interesele clientului și să se încadreze în prevederile 

pct. 2.7 din Codul deontologic al avocaților din RM. Normele deontologice prevăzute de 

codul menționat nu fac referire la o asemenea situație. Recomandările la Regulile Practice 

ale Societății de Drept ale Scoției stabilesc că există o datorie profesională, conform căreia 

avocatul trebuie să consilieze/notifice în scrie clientul referitor la faptul că dosarul/cazul 

va fi închis în absența instrucțiunilor sale într-o anumită perioadă de timp.   
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Abilități și aptitudini 

Pe lângă cunoștințele pe care se presupune că trebuie să le posede un avocat, acesta trebuie 

să mânuiască un set de deprinderi care să-i faciliteze munca și să asigure îndeplinirea 

obligațiunilor sale. Cu cât abilitățile avocatului sunt mai dezvoltate, cu atât munca acestuia 

va decurge mai eficient și mai operativ.  

Abilitatea de a scrie este indispensabilă nobilei profesii de avocat. Aici nu se face referire 

doar la componenta tehnică de a desena litere, dar la utilizarea unor metode care ar oferi 

rezultate pozitive. Avocații trebui să utilizează un stil mai tehnic, rigid în raport cu 

entitățile profesioniste și un stil mai uzual în raport cu clienții sau entitățile care nu posedă 

lexiconul juridic. 

Pentru breasla avocaților, comunicarea nu reprezintă doar un proces de redare a 

informației, dar și un instrument de bază a practicării profesiei. În avocatură, comunicarea 

se aplică atât la nivel micro, adică interpersonal, cât și la nivel macro – vorbirea în public. 

Pe lângă stilul tehnic al comunicării ce este specific profesiei, în avocatură vorbirea 

reprezintă o artă. Astfel, unul din criteriile care pune în evidență un avocat este modul în 

care acesta comunică. În cazul în care sunt mai mulți avocați competenți, va fi remarcat cel 

care este cel mai dibace în ale comunicării, cel ce va vorbi clar, explicit, într-un tempou 

moderat și intonație corespunzătoare în funcție de cele comunicate. Avocații trebuie să 

atragă o atenție deosebită acestui segment. În statele europene, există practici conform 

cărora avocații urmează cursuri în arta vorbirii. 

Ghidul de conduită a avocaților din Scoția atrage o atenție deosebită acestui segment, 

subliniind faptul că comunicarea în practicarea avocaturii presupune: utilizarea unui limbaj 

clar și oferirea de explicații din perspectiva clientului, stabilirea mijloacelor și frecvenței de 

comunicare între client și avocat, comunicarea în scris a serviciilor care urmează a fi 

prestate și costurile acestora, precum și responsabilii de efectuarea lor, cum vor fi tratate 

plângerile clienților în caz de nemulțumire. 

De asemenea, același ghid menționează că indiferent de natura activității desfășurate de 

către un avocat, comunicarea eficientă cu clientul este foarte importantă. Avocații trebuie 

să se asigure că aceștia comunică în mod clar, eficient și într-un limbaj simplu, ușor de 

înțeles. O asemenea regulă este prevăzută și de Codul model de conduită profesională din 

SUA. Comunicarea presupune și informarea periodică a clienților despre progresele 

înregistrate cu această problemă, obligațiune impusă și în Codul de conduită pentru 
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avocații danezi. Scopul major al comunicării este de a fi asigurată înțelegea corectă de către 

client a informației ce i se comunică. Pentru realizarea acestui obiectiv este obligatoriu ca 

această comunicare să fie adaptată în conformitate cu publicul, nevoile și interesele 

acestuia.  

Comunicarea presupune nu doar vorbirea sau punerea gândurilor pe hârtie, dar și 

ascultarea clientului. Avocatul trebuie să asculte clientul activ, să înțeleagă care sunt 

obiectivele ce sunt urmărite de către client. Totodată, avocatul trebuie să asculte într-o așa 

manieră clientul, ca ultimul să sesizeze acest fapt. 

O altă abilitate care este indispensabilă acestui secol este utilizarea internetului și a tuturor 

posibilităților care le oferă un computer. Luând în considerațiune faptul că tendința statului 

nostru este să treacă la servicii publice electronice, o parte bună a informației de interes 

public este plasată pe site-urile guvernamentale. Urmare utilizarea computerului este o 

abilitate care facilitează activitatea avocaților.     

Ghidul de conduită a avocaților din Scoția, menționează faptul că odată cu avansarea 

tehnologiilor este de așteptat că avocatul va lua cunoștință în mod regulat cu modalități 

prin care tehnologia poate sprijini serviciile pentru client. Cu titlu de exemplu, acestea pot 

include sisteme de raportare pentru client, sisteme de fișiere și de gestionare a datelor și de 

utilizare a sistemelor de management al cunoștințelor. 

Fiind o profesie care are tangență cu toate sferele vieții, abilitățile care urmează a fi 

mânuite pot fi foarte diverse. În funcție de necesitățile avocatului, de specializarea acestuia 

(dacă o are) și de tendințele societății este recomandabil ca avocații să capete abilități noi și 

să le dezvolte pe cele deja posedate. 

Abilitățile de bază ale avocaților trebuie să fie deprinse în perioada stagiului. Pentru 

deprinderea lor ar fi oportun formularea unui set de abilități pe care avocații trebuie să le 

posede, precum și a indicilor de performanță în acest sens. Aceste abilități trebuie să fie 

formulate în formatul unor recomandări (ghiduri). Totodată, pot fi organizate instruiri 

tematice în acest sens. 

Instruirea continuă 

În Comentariului asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european se face 

referire la următorul fapt „recent, training-ul post-calificare (dezvoltare profesională 
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continuă) a câştigat o intensitate deosebită ca răspuns la rata de modificare rapidă a 

legislaţiei şi a practicii şi în mediul tehnologic şi economic”.  

Totodată, Memorandumul explicativ al Codului deontologic al avocaților din Uniunea 

Europeană subliniază că, urmărirea dezvoltării dreptului este o obligaţie profesională. În 

special, este esenţial ca avocaţii să fie conştienţi de influenţa crescândă a dreptului 

European asupra domeniului lor de activitate. 

Instruirea continuă a avocaților constituie o obligațiune a avocaților din RM. Obligațiunea 

de urmare a cursurilor de pregătire continuă există și în România. În cazul României, în 

Statutul profesiei de avocat al României sunt prescrise un spectru larg de activități care 

reprezintă modalităţi de pregătire profesională continuă. 

Codul de etică flamand stabilește nu doar activitățile care pot fi calificate drept instruire 

continue, dar și un sistem de punctaj pentru fiecare activitate. Procesul de instruire 

continuă prevăzut în codul menționat supra este bine determinat.  

Ca și în alte state europene, în Republica Moldova în sarcina avocaților este pusă datoria de 

a urma cursuri de instruire continuă. Avocații sunt obligați să urmeze anual cursuri de 

formare continuă, în volum de minimum 40 ore. Cu toate acestea, la moment nu este 

implementat nici un mecanism care ar permite verificarea respectării acestei obligațiuni. 

Urmare, ar fi oportun ca Uniunea Avocaților să institui un mecanism de monitorizare a 

respectării acestei cerințe. Uniunea Avocaților ar putea pune fie în sarcina avocaților ca 

aceștia să prezinte periodic această informație (cel mai oportun fiind anual), fie să exercite 

un control periodic și aleatoric a îndeplinirii acestei cerințe. Totodată, Uniunea ar putea 

recomanda cu insistență ca anual avocații să participe la cursuri în materie de etică 

profesională. Luând în considerațiune faptul că etica este parte a filosofiei, pentru a fi 

atractive ar fi potrivit ca aceste cursuri să fie bine structurate și bazate în marea lor parte 

pe exemple practice.  

Statutul profesiei de avocat al României nu reglementează modalitatea în care se exercită 

controlul asupra pregătirii profesionale continue, însă impune obligația entităților 

responsabile să instituie un mecanism apt în acest sens.  

Ordinului Barourilor Flamande al Belgiei a prevăzut mecanismul de raportare a urmării 

cursurilor de instruire continuă în Codul de etică flamand aprobat de către acesta. 
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În aceeași ordine de idei, în pct. 3 al Principiului II - Pregătirea juridică, formarea şi 

admiterea în profesia de avocat din Recomandarea nr. (2000) 21 a  Comitetului  miniştrilor  

către  statele  membre privind libertatea de a exercita profesia de avocat a Consiliului 

Europei este prescris că, pregătirea juridică, inclusiv programele de formare continuă, 

trebuie să urmărească să consolideze abilităţile juridice, să crească gradul de conştientizare 

faţă de etica juridică şi respectarea drepturilor omului, să instruiască avocaţii în 

respectarea, protejarea şi promovarea drepturilor şi intereselor clienţilor şi să contribuie la 

buna administrare a justiţiei. 

În Republica Moldova există organizații neguvernamentale care susțin consolidarea 

capacităților avocaților. În această ordine de idei se evidențiază ABA ROLI, Fundația Soros 

Moldova, PNUD etc. Astfel, Uniunea Avocaților din RM ar putea coordona activitatea de 

instruire a avocaților și de promovare a standardelor etice ale acestora cu organizațiile 

necomerciale care desfășoară activități de dezvoltare a avocaturii și cu organele statutului, 

precum Ministerul Justiției, CNAJGS, Procuratura Generală, Consiliul Superior al 

Magistraturii.  

Dacă în cazul instruirii continue, per general, există unele aspecte problematice, atunci în 

cazul instruirii continue în domeniul eticii avocatului situația este mai dificilă. Astfel, că 

domeniul în cauză este foarte puțin exploatat și promovat, iar diagrama de mai jos 

confirmă acest fapt.  

Diagrama 4 
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Analizând datele din diagrama inclusă supra se constată că circa 67 % din repondenți nu au 

participat niciodată la instruiri ce ar avea drept subiect standardele etice ale avocaților. 

Urmare, ar fi oportun ca Uniunea Avocaților din RM să întreprindă măsuri în vederea 

ridicării nivelului de participare a avocaților la instruiri de asemenea gen. 

În concluzie, se evidențiază faptul că, principiu cu privire la pregătirea juridică, formarea şi 

admiterea în profesia de avocat din Recomandarea nr. (2000) 21 a Consiliului Europei este 

respectat, dar în mod parțial. Pentru a asigura o implementare mai amplă a Recomandării 

urmează a fi acordată o atenți sporită atât în cadrul pregătirii cât și formării continue a 

avocaților în domeniul deontologiei profesiei de avocat, precum și este necesar de a fi 

aprobate standarde de calitate a asistenței juridice. 

Pentru a se conforma principiului competenței, avocații în timpul stagiului profesional 

trebuie nu doar  să aprofundeze cele studiate la facultate, dar și să aprofundeze standardele 

etice ale avocaților, să deprindă lucrul cu persoanele vulnerabile, tehnici de comunicare, 

tehnici de mediere, pregătirea cauzelor pentru instanța de judecată și alte abilități conexe 

profesiei de avocat. Spre exemplu, Codul de etică flamand prevede că formarea 

profesională a avocaților stagiari cuprinde discipline obligatorii și discipline opționale. 

Subiectele obligatorii sunt: 

1. Etica 

2. Abilități de comunicare 

3. Procedura civilă 

4. Procedura penală 

Astfel, etica merită un loc de frunte în scara obiectelor ce trebuie să fie studiate atât la 

etapa de accedere în profesie, cât și la etapa în care avocații activează în plină lege. 

 

În final, se evidențiază faptul că standardul competenții profesionale este unul foarte 

amplu, care cuprinde mai multe componente. Astfel, pentru unele elemente ale acestui 

standard este impus un comportament obligatoriu, iar pentru altele sunt formulate 

recomandări. Consider că elementelor ca instruirea continuă, abilități și aptitudini trebuie 

să li se acorde o atenție mai mare. 
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2.8 STANDARUL PUBLICITĂȚII PERSONALE 

Avocatura fiind o profesie liberă, și ca orișicare altă piața, piața serviciilor avocaturii este 

guvernată de concurență. Limitările la publicitatea personală a avocaților au menirea, ca în 

cadrul concurenței dintre avocați, să nu fie promovați în societate avocați care „cumpără” 

un „nume” și eliminați cei care nu au posibilitate să se promoveze prin diverse mijloace 

publicitare, dar cei mai apreciați să devină cei mai competitivi la capitolul devotament față 

de interesele clientului, onestitate, profesionalism și abordare strategică, adică avocații 

care subscriu la valorile și principiile avocaturii.   

Conform pct. 1.5 din Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, „avocatului i se 

interzice să facă publicitate, direct sau indirect, activităţii sale profesionale. Interdicţia 

specificată nu se aplica în cazul în care în publicaţiile informaţionale, în formularele 

oficiale, pe plicuri, în cărţile de vizită şi în reţeaua Internet se conţin date despre avocat şi 

serviciile prestate. Oficiul avocatului nu poate fi amplasat în incinta clădirilor în care 

funcţionează organele de anchetă, procuratură, instanţele de judecată, precum şi la 

domiciliul acestuia”. 

În virtutea caracterului distins al profesiei de avocat, autoritatea și „numele” urmează a fi 

câștigate de către avocați prin muncă, diligență și efort propriu. În această ordine de idei, 

au fost stabilite și interdicțiile cu privire la publicitate în profesia de avocat.  

Bineînțeles, limitările pentru publicitatea personală vin să asigure și concurența loială 

dintre avocați. Concurența este un generator care determină avocații să fie mai 

profesionaliști și mai eficienți, însă această concurență trebuie să fie una loială, onestă și 

lipsită de agresivitate. 

Astfel, acest standard vine să întărească principiul demnității și onestității avocaților, 

competenței, precum și respectării confraților. 

În cazul în care în breasla avocaților se va permite să fie făcută publicitate asemenea 

agenților economici, profesiei poate să-i fie știrbită noblețea sa, deoarece există riscul ca 

instrumentul publicității să impună autoritatea „celui mai mediatizat” și nu „celui mai 

respectat și competent”. 
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Cu toate că profesia de avocat nu este considerată o activitate pur comercială, tendința în 

unele state, în special cele de sistem common law este că aspectul comercial al acesteia 

capătă un accent tot mai pronunțat. 

De asemenea, în rândurile avocaților statelor dezvoltate este tot mai popularizat conceptul 

de liberalizare a publicității în profesia de avocat. Totodată, există voci care pledează 

pentru eliminarea în totalitate a elementului comercial din publicitatea în profesia de 

avocat.   

Dacă specific pentru Republica Moldova este faptul că publicitatea personală este interzisă, 

iar de la această regulă există mici excepții, atunci pentru Scoția situația este diametral 

opusă. Astfel, potrivit punctului 3.1 din Secțiunii B al Regulile Practice ale Societății de 

Drept ale Scoției sub rezerva unor restricții stabilite în același punct, avocații au dreptul de 

a face publicitate și de a promova serviciile în orice mod pe care îl cred de cuviință. Specific 

pentru Ordinului Barourilor Flamande al Belgiei este faptul că un avocat poate face 

publicitate sau să organizeze publicitate în măsura în care acest lucru nu contravine nici 

unei norme juridice, în special din această secțiune a codului flamand (art. III.1.7.1 din 

Codul de etică al avocaților ordinului menționat). 

Una din interdicțiile impuse publicității personale în Scoția este că avocatul nu trebuie să 

facă o abordare directă sau indirectă, indiferent dacă verbal sau în scris către orice 

persoană, care știe sau ar fi trebuit în mod rezonabil să cunoască că este clientul unui alt 

avocat, cu intenția de a atrage această persoană. Cu toate că această interdicție se cuprinde 

în reglementările cu privire la publicitatea personală din Codul deontologic al avocaților 

din Republica Moldova, luând în considerațiune faptul că această chestiune este foarte 

delicată, o asemenea reglementare ar putea să-și găsească o reglementare separată în cod 

sau ar putea fi formulată într-un comentariul la prevederile cu privire la publicitatea 

personală. 

Codul de conduită pentru avocații danezi, prevede că publicitate nu trebuie să conțină 

informații inexacte, înșelătoare sau nerezonabil insuficiente. Totodată, codul menționat 

conține reglementări speciale cu privire la denumirea de firmă, astfel că numele companiei 

de avocatură trebuie să fie corespunzător pentru identificarea unică și specifică tipului 

companiei, iar numele companiei și alte mărci comerciale, logo-uri nu trebuie să fie 

proiectate în așa fel în cât să dea impresia că în companie activează alte persoane decât 

avocați. Papetăriei utilizate de către avocații danezi îi sunt aplicate prevederile de mai sus. 



65 
 

În România avocatul are obligaţia să folosească atât în mod direct, cât şi indirect numai 

procedee oneste în scopul dobândirii clientelei (art. 238 al Statutului profesiei de avocat al 

României). 

Cu toate că în Republica Moldova avocatului i se interzice să facă publicitate, în opinia mea, 

mai multe cabinete și birouri ale avocaților investesc în marketing pentru a rămâne în 

topul avocaților cunoscuți. Astfel, poziția statului, cât și a societății față de profesia de 

avocat este interdependentă de imaginea creată de către sistemul avocaturii și fiecare 

avocat în parte, care este făurită nu doar pe baza activității avocaților dar și cu ajutorul 

instrumentelor de marketing care s-ar încadra în limitele normelor de rigoare.  

Astăzi nu poate fi prognozat care va fi tendința pentru viitor pentru publicitatea în profesia 

de avocat în Republica Moldova. Cel mai probabil, în acest domeniul, Republica Moldova va 

urma calea statelor europene. La moment însă avocații trebuie să se încadreze în rigorile 

normative și să-și câștige clientela prin faptul de a fi perseverenți, competenți, eficienți și 

onești. 

Pct. 2.6.1 din Codul Deontologic al Avocaţilor din Uniunea Europeană prevede că „Avocatul 

este autorizat să informeze publicul asupra serviciilor pe care le oferă, sub condiția ca 

informația să fie fidelă, veridică şi să respecte secretul profesional şi alte principii esențiale 

ale profesiei”. Totodată, pct. 2.6.2 prevede că „Publicitatea personala a unui avocat, 

indiferent de media utilizata, după cum este cazul, în presa, radio, televiziune, prin 

comunicare comerciala electronica ori prin alt mijloc, este autorizata în măsura în care este 

conforma cu prevederile din art. 2.6.1.”. 

În acest sens Regulile Practice ale Societății de Drept ale Scoției stabilesc că orice anunț sau 

materiale promoționale emise de avocat sau în numele acestuia sau orice activitate de 

promovare a avocatului sau în numele acestui trebuie să fie decente și nu trebuie: 

(a) să conțină orice inexactitate sau o declarație înșelătoare; 

(b) să fie de așa natură sau caracter sau să fie eliberată sau făcută prin astfel de mijloace 

care pot fi considerate în mod rezonabil să discrediteze profesia; 

(c) să identifice orice client sau element al activității sale, fără acordul prealabil scris al 

clientului; sau 

(d) să fie defăimătoare sau ilegale. 
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Codul etic al avocaților din Croația stabilește faptul că avocatului i se permite să publice 

într-o revistă un aviz cu privire la intenția de a deschide sau a muta un birou de avocat, însă 

să fie evitată impresia că această notificare este o publicitate; să publice un aviz cu privire 

la deschiderea sau mutarea unui birou, sub forma unei circulare, numai pentru avocați, 

organele judiciare și clienți. În același timp, croații consideră lipsit de onestitate acțiuni ca: 

atragerea clienților prin oferte, intermediari și anunțuri; oferirea de scrisori goale sau 

materiale promoționale pentru terți; oferirea de comisioane, promisiuni pentru atragerea 

clienților; promovarea serviciilor juridice în ziare străine sau prin scrisori trimise în 

străinătate; utilizarea unui sigiliu disproporționat de mare etc. 

În conformitate cu Codul de etică flamand, avocatul nu se poate referi în publicitate lui la 

rezultate obținute sau numărul de cazuri care le gestionează, la cifra sa de afaceri, sau la 

rata de succes. Acesta poate face acest lucru, dacă i se cere să furnizeze această informație 

sau în cadrul unui studiu comparat sau a unei proceduri de premiere. 

În România normele cu privire la publicitatea personală sunt destul de detaliate. Pe lângă 

faptul că sunt enumerate mijloacele de publicitate permise și interzise, cele permise sunt 

reglementate și din punct de vedere tehnic, cum ar fi dimensiunile care ar urma să aibă 

anunțul din presa scrisă și dimensiunile firmei plasate, suportul pe care va fi plasată firma 

etc. Totodată pentru unele activități de publicitate, este prevăzută avizarea din partea 

organului de autoadministrare. Potrivit art. 247 al Statutului profesiei de avocat al 

României, în vederea participării la întruniri şi colocviile de specialitate, formele de 

exercitare a profesiei pot edita broşuri de prezentare generală, ale căror formă şi conţinut 

trebuie transmise, în prealabil, consiliului baroului, în vederea autorizării comunicării 

acestora către public. Specific pentru sistemul avocaturii român este și faptul că este 

reglementată modalitatea de instituire și utilizare a adresei de internet. În România 

încălcarea standardului privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat 

constituie abatere disciplinară gravă. 

Consider că excluderea în totalitate a publicității personale ar limita și concurența loială în 

partea ce ține de accesul la clientelă, însă nu există nimic mai onest și de apreciat decât 

publicitatea care îmbracă forma recomandării clienților mulțumiți. Totodată, în scopul 

asigurării mai bune a concurenței loiale între avocați găsesc binevenit ca normele cu 

privire la standardul publicității personale să fie mai desfășurate după modelul normelor 

etice examinate mai sus. 
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2.9 STANDARDUL COLEGIALITĂȚII (RESPECTARII CONFRAȚILOR) 

Legea cu privire la avocatură a RM și Statutul profesiei de avocat al RM menționează 

printre principiile avocaturii standardul colegialității în raporturile dintre avocați. Atât 

legea, cât și statutul nu conțin norme care să definească acest standard. În acest sens, Codul 

deontologic al avocaților din RM vine să completeze actele normative menționate care 

stipulează în pct. 7.1.2. că avocatul este obligat să manifeste faţă de orice alt avocat un 

comportament colegial şi loial. Această obligațiune este prevăzută în toate codurile 

deontologice analizate în prezentul studiu. 

Comentariului asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european stabilește 

că principiul respectării confraţilor reprezintă mai mult o asigurare a amabilităţii – deşi 

aceasta este importantă în cazurile delicate şi litigioase în care este implicat avocatul în 

numele clientului său. Principiul se referă la rolul de intermediar al avocatului, căruia îi 

este încredinţat să vorbească adevărul, să se supună regulilor profesionale şi să-şi ţină 

promisiunile. Administrarea eficientă a justiţiei cere ca avocaţii să aibă un comportament 

respectuos unii faţă de alţii, pentru ca litigiile să fie soluţionate într-un mod civilizat. De 

asemenea, este în interesul comun al avocaţilor ca aceştia să acţioneze cu bună-credinţă 

unii faţă de alţii şi să nu înşele. Respectul reciproc dintre colegii de breaslă facilitează 

administrarea eficientă a justiţiei, serveşte la soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă şi 

este în interesul clienţilor. 

La acest capitol, Codul etic al avocaților din Croația prevede că respectul cuvenit pentru 

profesia de avocat obligă fiecare avocat să aibă o relație corectă și loială cu alți avocați și 

pentru a arăta solidaritate profesională, subliniind faptul că aceste relații nu trebuie să aibă 

un impact negativ. Totodată, Codul model de conduită din SUA prescrie că avocatul nu 

trebuie să inducă cu bună știință în eroare colegii săi, iar dacă și-a asumat o 

responsabilitate față de aceștia să o onoreze. 

Normele deontologice europene, cât și cele ale statelor europene, inclusiv cele ale RM în 

scopul asigurării unui comportament colegial prescriu reguli generale în cadrul înlocuirii 

avocatului. Astfel, prevederile respective nu interzic avocatului de a-l înlocui pe colegul său, 

ci impun condiția de a-l informa. Aceste norme sunt prescrise cu scopul promovării unor 

relaţii colegiale între avocaţi şi prevenirea tentativelor de obţinere a foloaselor de la 

clientul altui avocat. 
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În acest sens, avocații trebuie să manifeste un spirit colegial, respectuos și demn de 

profesia de avocat. În această ordine de idei, avocații au fost invitați în cadrul chestionării 

să estimeze procentual activitatea câtor avocații cu care au conlucrat sau s-au întâlnit în 

procesul de practicare a avocaturii, se încadrează în normele Codului deontologic. Avocații 

au estimat că doar 57% din avocații pe care îi cunosc activează în conformitate cu normele 

deontologice naționale. Astfel, însăși breasla avocaților, care cunoaște cel mai bine regulile 

cu privire la exercitarea atribuțiilor sale se autoevaluează la un nivel nu foarte înalt în 

partea ce ține de respectarea deontologiei.  

Cu privire la litigiile dintre avocați, Codul deontologic al avocaților din RM conține 

prevederi generale care sunt completate iar uneori se suprapun cu reglementările din 

Statutul profesiei de avocat al RM. În această ordine de idei, normele RM, ca și normele 

Codului de conduită pentru avocații danezi stabilesc că în cazul apariției unui litigiu între 

avocați, aceștia vor încerca să-l soluționeze pe cale amiabilă, dacă nu se reușește atunci la 

nivelul organului de autoadministrare și dacă prin conciliere nu se stinge litigiul dintre 

părţi, avocatul poate să recurgă la instanţa de judecată, practică aplicată și de statele 

europene.  

Codul de conduită pentru avocații danezi indică, că avocatul nu trebuie să critice în mod 

nejustificat un coleg, munca lui sau onorariile acestuia. Totodată, prevederile aceluiași cod, 

precum și prevederile Codului deontologic al avocaților din RM indică că în cazul în care un 

avocat constată că un coleg a încălcat codul de conduită, acesta atrage atenția colegului la 

această problemă. 

În această ordine de idei, rezultatele chestionării cu privire la întrebarea „Cum ați proceda 

în cazul în care ați depista că colegul Dvs. încalcă principiile etice?” denotă faptul că în mare 

parte avocații fie ar atenționa colegul, fie ar sesiza Comisia de etică și disciplină. Mai mulți 

respondenți au subliniat faptul că „depinde de situație”.  

Codul de conduită menționat supra conține o interdicție expresă cu privire la faptul că 

avocatul nu trebuie să înregistreze sau să aibă un rol esențial în înregistrarea convorbirilor 

telefonice sau a altor comunicări pe bandă audio sau altele asemenea, fără acordul 

celeilalte părți astfel evitându-se promovarea abuzivă a intereselor clienților. 

Punctul 5.1 din Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, ca și Secțiunea 

III.2.1 a Codului etic Flamand conțin prevederi care explică scopul normelor de 

colegialitate. Astfel, normele de colegialitate promovează relația de încredere între avocați 
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în interesul clientului și, de asemenea,  au rolul de a evita procedurile inutile și orice 

comportament care ar putea dăuna reputației profesiei. 

În această ordine de idei, codurile menționate subliniază faptul că normele de colegialitate 

nu au simpla menire de a stabili o relație de încredere între avocați, însă această 

colegialitate are scopul de a apăra interesele clientului. Urmare, avocatul nu poate fi 

exceptat de obligațiunile de confidențialitate, loialitate față de client etc. pe motiv de a 

stabili relațiile de încredere cu colegii avocați.  

În partea ce ține de aspectul cooperării între avocați, Codul deontologic al avocaților din 

RM conține prevederi similare cu cele ale Codului deontologic al avocaților din Uniunea 

Europeană și ale Codului de conduită pentru avocații danezi. Astfel, este de datoria oricărui 

avocat ca, la solicitarea unui confrate, să se abțină să accepte o cauza pentru care nu are 

competenta necesară, totodată ajutându-și confratele să intre în contact cu un alt avocat 

care să fie în măsură să-i ofere serviciul cerut. Totodată, în procesul cooperării, avocaţii au 

datoria să ţină cont de competenţele şi obligaţiile lor profesionale. 

Întru asigurarea unei cooperări fructuoase, Codul deontologic al avocaților din RM prevede 

că avocatul va recepţiona imediat comunicările în scris sau orale ale altor avocaţi şi va 

răspunde prompt. 

De asemenea, la acest capitol urmează să se țină cont de regulile de transmitere a 

corespondenței între avocați și anume în partea ce ține de asigurarea confidențialității. 

Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană prescrie că avocatul care adresează 

unui confrate dintr-un alt Stat-membru o comunicare căreia doreşte să i se confere un 

caracter "confidențial" sau "without prejudice", va trebui să precizeze în clar acest lucru 

încă dinaintea expedierii primei comunicări, iar în cazul în care destinatarul comunicării nu 

este în măsura să îi confere acesteia un caracter "confidenţial" sau "without prejudice", el 

va trebui să îl informeze pe expeditor fără întârziere. Obligațiunea de precizare a caracterul 

confidenţial al comunicărilor este reglementat și în RM. Totodată, Codul deontologic al 

avocaților din RM prescrie că în cazul în care destinatarul nu este în măsură să respecte 

confidenţialitatea comunicării, o remite expeditorului fără întârziere.  

Luând în considerațiune, că trăim în secolul tehnologiilor electronice, la moment realizarea 

comunicării între avocați se efectuează preponderent prin intermediul poștei electronice. 

Astfel, în condițiile normelor menționate din Codul deontologic al avocaților din RM, 

confidențialitatea pentru mesajele electronice nu poate fi asigurată. Astfel, urmează ca 
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anterior comunicării informației confidențiale, avocatul să solicite confirmarea colegului cu 

privire la conservarea informației care urmează a fi remisă, și doar în cazul unui răspuns 

afirmativ să fie expediată informația.  

Cu referire la asigurarea confidențialității în cadrul colaborării cu avocații care fac parte 

dintr-un barou care nu face parte din Uniunea Europeană, în România, normele legale 

stabilesc că în relaţiile cu un avocat înscris într-un barou din afara Uniunii Europene, 

avocatul trebuie să se asigure, înainte de a schimba informaţii confidenţiale, că în ţara în 

care îşi exercită profesia confratele străin există norme ce permit asigurarea 

confidenţialităţii corespondenţei şi, în caz contrar, să încheie un acord de confidenţialitate 

sau să îl întrebe pe clientul său dacă acceptă, în scris, riscul unui schimb de informaţii 

neconfidenţiale. 

Cooperarea în vederea dezvoltării profesionale a tinerilor avocați reprezintă un alt element 

al colegialității. Astfel, în conformitate cu normele deontologice moldovenești, avocatul este 

obligat să ia atitudine cu toată diligenta în pregătirea la nivel avansat a tinerilor avocaţi. În 

acest sens, este recomandabila a fi elaborate ghiduri care ar spori cooperarea la acest nivel. 

Cooperarea avocaților se realizează și la nivelul de schimb de informații cu privire la 

experiențele și cunoștințele acumulate. Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă 

crearea rețelei electronice „EmbassyLawyer”, care permite membrilor acesteia să facă 

schimb de experiențe, cunoștințe, materiale informative relevante, să se informeze reciproc 

cu privire la desfășurarea instruirilor, meselor rotunde, conferințelor și altor evenimente 

de interes pentru avocați, precum și să abordeze subiecte de interes pentru avocatură. În 

această ordine de idei, fiind membru al rețelei nominalizate, care are utilitate deosebită 

pentru avocații înscriși, am constatat că în cadrul dezbaterilor cu privire la unele subiecte 

sensibile ale avocaturii, sunt admise expresii, aluzii și afirmații care nu sunt în spiritul 

colegialității, cum ar fi utilizarea prenumelor în mod diminutiv cu tentă de ironie, criticarea 

opiniei altor colegi și alte acțiuni necuviincioase. Astfel, se impune concluzia că standardul 

colegialității uneori nu este înțeles sub toate aspectele.    

Un aspect al colegialității vizează onorariile. Astfel, avocaților le este interzis să ofere sau să 

accepte recompense pentru recomandare, imperativ prevăzut de Codul deontologica al 

avocaților din RM, din Uniunea Europeană, Statutul profesiei de avocat al României, Codul 

de conduită pentru avocații danezi. Scopul unor asemenea norme este prevenirea obținerii 

profiturilor secrete. 
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Potrivit Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană , atunci când avocații din 

două State Membre diferite lucrează împreună, amândoi au datoria de a ține cont de 

diferențele care pot exista intre sistemele lor legislative, barourile lor, competențele şi 

obligațiile profesionale care există în Statele Membre respective. Mai mult ca atât, ar fi 

recomandabil ca avocații să țină cont și de diferențele de cultură, obiceiuri și trăsături 

etnice ale acestora. În această ordine de idei, întru evitarea unor situații incerte, consider că 

este oportun ca cooperarea între avocați să aibă și un caracter informativ. Astfel, avocații 

trebuie să atragă o atenție colegului asupra faptelor care pot crea confuzii sau necesită o 

abordare specifică.  

Totodată, codul moldav prevede și reguli de curtoazie care urmează a fi aplicate în cadrul  

comunicării dintre avocați. Conform pct. 7.1.3. al codului, adresându-se către un alt avocat 

sau vorbind despre acesta, avocatul este obligat, înainte de a-i pronunţa numele şi 

prenumele acestuia, să utilizeze cuvintele „domnul avocat”, „doamna avocat”, iar în 

adresare către membrii Consiliului Baroului, membrii Comisiei de Licenţiere a profesiei de 

avocat, membrii Comisiei pentru Etică şi Disciplină şi către şefii birourilor de avocaţi să 

utilizeze cuvântul „maestre”. 

La final, evidențiez faptul că normele deontologice moldave au o reglementarea 

asemănătoare cu cea din statele codurile cărora au fost studiate și cu normele stabilite la 

nivel european. Totodată, ar fi binevenit să fie incuse norme ce ar explica scopul 

standardului colegialității după modelul normelor instituite la nivel european, precum și 

norme ce ar reglementa procesul de comunicare a informațiilor confidențiale prin 

intermediul mijloacelor electronice.  
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2.10 STANDARDUL RESPECTĂRII STATULUI DE DREPT ŞI CONTRIBUIRII LA O BUNĂ 

ADMINISTRARE A JUSTIŢIEI 

Standardul respectării statului de drept presupune respectul faţă de supremaţia legii şi 

administrarea echitabilă a justiţiei. Avocatul este unul dintre participanții la administrarea 

eficientă a justiției, astfel că acesta asigură accesul persoanelor la justiție. În activitatea sa 

avocatul se află mereu între două superiorități, și anume „interesul clientului” și „interesul 

justiției”. 

Conform Comentariului asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european, 

„mânuirea acestui conflict aparent între interesele clientului şi interesele justiţiei este o 

problemă delicată, pe care avocatul trebuie să fie pregătit s-o rezolve, iar avocatul este 

împuternicit să ceară asistenţă de la baroul său în soluţionarea unor asemenea probleme”. 

Totodată, Comentariul stabilește că „avocatul poate să reprezinte cu succes clientul doar 

dacă avocatul poate să se bucure de încrederea curţii şi a terţelor persoane ca fiind un 

intermediar demn şi un participant în administrarea eficientă a justiţiei”. 

De asemenea, potrivit pct. 4.3 din Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, 

„avocatul va da dovadă de respect şi de loialitate faţă de oficiile judecătorului, dar, în 

același timp, își va apăra clientul în mod conștiincios şi fără teamă, fără a ține cont de 

propriile sale interese şi nici de vreo consecință de orice fel ce l-ar putea privi pe el sau pe 

oricare altă persoană”. Asemenea prevederi sunt stabilite și în codul moldovenesc, care vin 

să asigure echilibrul între respectul față de instanță și legislație, și susținerea și acționarea 

conform interesului clientului. Totodată, în regula B1.13 din Codul model de conduită din 

SUA se subliniază că avocatul trebuie să mențină respectul cuvenit și curtoazie față de 

instanța de judecată în timp ce urmărește onorabil interesele clienților săi. 

Codul de etică al avocaților din Croația stabilește că „prin apariția sa în fața oricărei 

instanțe de drept, un avocat trebuie să justifice întotdeauna și să mențină percepția că 

acesta este un cooperator în aplicarea legii și în protecția drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor și intereselor lor justificate”. 

Codul de conduită pentru avocații danezi stabilește că avocatul trebuie să exercite profesia 

cu respectarea instanței judecătorești. El nu poate interveni în mod nejustificat în 

imparțialitatea sau procesul de lucru al instanței.  
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În conformitate cu pct. 6.1 din Codul deontologic al avocaților din RM, „în raportul cu 

instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală şi autorităţile publice, avocatul este 

obligat să manifeste un comportament respectuos şi loial solicitându-le acestora respectul 

şi tratamentul reciproc în calitate de avocat”. Prevederi similare sunt prevăzute și la art. 11 

al Statutului profesiei de avocat al României. 

De asemenea, în scopul păstrării permanente a relațiilor de respect reciproc și protejării 

autorității justiției, conform Statutul profesiei de avocat al RM, conflictele avocatului cu 

magistraţii sau cu alte autorităţi publice se aduc de îndată de către acesta la cunoştinţa 

decanului baroului, care va decide asupra măsurilor ce trebuie luate şi care va informa 

preşedintele Uniunii Avocaţilor sau Consiliul Uniunii Avocaţilor. 

Într-un stat de drept puterea judecătorească trebuie să se bucure de autoritate și să fie 

protejată de acuzații făcute fără nici un temei. Avocatul trebuie să trateze cu respect 

judecătorii și întreaga breaslă a acestora. Aceasta nu presupune faptul că avocatul nu poate 

dezvălui lipsurile, greșelile, defectele din actul justiției, însă aceste acțiuni trebuie a fi 

întreprinse într-o manieră de critică și propuneri, și nu de ofensă. Consider că avocatul nu 

trebuie să tăinuiască și să „acopere” toate  incorectitudinile din cadrul sistemului 

judecătoresc, totuși dezvăluirea acestora necesită a fi făcute într-o manieră constructivă și 

plină de tact. 

La acest aspect este relevant de aduce în discuții Hotărârea CtEDO pe cauza KINCSES vs. 

UNGARIA (27 ianuarie 2015, cererea nr. 66232/10). În speță, un avocat consideră că a fost 

nedreptăţit de către autorităţile de drept ungare, atunci când a fost sancţionat de către 

instanţa supremă pentru declaraţiile sale în adresa unor judecători, în acest mod 

limitându-i-se dreptul la libertatea de exprimare. Urmare a examinării cauzei, CtEDO a 

constatat că nu a existat violarea dreptului la libertatea de exprimare, subliniind 

următoarele: „activitatea instanţelor, care reprezintă garanţii ai justiţiei şi care au un rol 

fundamental într-un stat guvernat de lege, trebuie să se bucure de încrederea publicului. 

Prin urmare, instanţele ar trebui să fie protejate împotriva atacurilor neîntemeiate. Cu 

toate acestea, instanţele judecătoreşti, ca şi alte instituţii publice, nu sunt imune la critică şi 

control. Părţile au cu siguranţă dreptul de a comenta referitor la înfăptuirea justiţiei în 

scopul de a proteja drepturile lor, însă critica lor nu trebuie să depăşească anumite limite. 

În special, trebuie să se facă o distincţie clară între critică şi insultă”.  
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De asemenea, la acest capitol trebuie să fie amintită Hotărârea CtEDO pe cauza 

AMIHALACHIOAIE c. MOLDOVEI (20 aprilie 2004, cererea nr. 60115/00), potrivit căreia 

CtEDO a recunoscut violarea libertății de exprimare și a estimat că „nu era „o necesitate 

socială imperioasă” de a restrânge libertatea de expresie a reclamantului (avocatului) şi că 

autorităţile naţionale n-au furnizat motive „pertinente şi suficiente” pentru a o justifica. 

Reclamantului, nedepăşind limitele criticii permise de articolul 10 al Convenţiei, nu i se 

poate imputa ingerinţa incriminată care n-ar putea trece pentru „necesară într-o societate 

democratică”. Pentru această cauză a existat și opinii separate conform cărora nu a fost 

constată violarea libertății de exprimare. 

În contextul celor menționate supra, se constată că avocații se bucură de dreptul de a aduce 

critici actului justiției, însă într-un mod tacticos și întemeiat. Totodată, existența unei 

diversități de hotărâri CtEDO cu privire la libertatea de exprimare a avocaților în raport cu 

sistemul judecătoresc și a diverselor opinii pe marginea unei și aceeași cauze pune în 

evidență complexitatea subiectului. Din acest considerent, este oportun ca organul de 

autoadministrare să asigure formularea de recomandări cu privire la acest aspect. 

Mai mult ca atât, pentru a asigura autoritatea instanțelor de judecată, potrivit 

comentariului la pct. 4.1 din Memorandumul explicativ la Codul deontologic al avocaților 

din Uniunea Europeană, avocatul este obligat să se supună normelor stabilite în instanţa 

sau tribunalul în faţă căruia pledează. 

Conform Codului etic din Croația, „în exercitarea profesiei de avocat, un avocat trebuie să 

protejeze întotdeauna autoritatea instanțelor înainte ca asistența juridică să fie prestată și 

trebuie întotdeauna să exprime respectul său de rigoare”. Statutul profesiei de avocat al 

României stabilește la art. 229 că „avocatului îi este interzis să folosească expresii care ar 

putea leza instanţa şi participanţii la proces, atât în şedinţa de judecată, cât şi în afara 

acesteia”. 

În vederea bunei administrări a justiției, atât Comentariu asupra Cartei, cât și Codul 

deontologic al avocaților din Uniunea Europeană prevăd faptul că avocatul nu trebuie să 

dea niciodată cu bună-ştiinţă informaţii false sau care ar putea induce în eroare curtea. 

Codul deontologic al avocaților din RM și Statutul profesiei de avocat al Românei conțin 

prevederi asemănătoare. Mai mult ca atât, având tangenţă cu problematica interesului 

justiției și interesului clientului, avocatul trebuie să-i explice clientului că nu-şi încalcă 
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principiile şi nu-şi compromite atribuţiile de apărător, înaintând un caz neonest, în numele 

clientului, în instanţa de judecată sau în alte organe judiciare şi de drept. 

Totodată, conform Codului deontologic al avocaților din RM, normele aplicabile în cazul 

relaţiilor dintre avocat şi judecător se aplică în egală măsură şi în cadrul relaţiilor 

avocatului cu reprezentanţii organelor de urmărire penală sau ai autorităţilor publice. 

Codul model de conduită din SUA atrage o atenție deosebită și asupra obligativității tratării 

martorilor cu respect și curtoazie. 

Avocatul trebuie să manifeste respectul cuvenit față de instanța de judecată, iar ultima față 

de judecător. Avocații nu trebuie să fie stingheriți de autoritatea instanței, deoarece aceasta 

poate să scadă calitatea actului justiției. Cu toate acestea, avocatul nu poate să suprime 

autoritatea instanței de judecată sau să nu o respecte. 

Comentariul la Carta principiilor fundamentale ale avocatului european prevede că 

avocatul nu are dreptul să mintă terţele persoane în timpul activităţii sale profesionale. Ca 

și în cazul cu judecătorii, același comentariu prescrie că aceste interdicţii uneori sunt 

împotriva intereselor urgente ale clientului şi mânuirea acestui conflict aparent între 

interesele clientului şi interesele justiţiei este o problemă delicată, pe care avocatul trebuie 

să fie pregătit s-o rezolve. 

Cu referire la interdicția de „a nu minți”, normele de rigoare din RM conține o asemenea 

obligativitate doar în cadrul relațiilor avocatului cu reprezentanții instanțelor de judecată, 

organelor de urmărire penală sau ai autorităţilor public. Astfel, asemenea prevederi au 

drept scop de consolida respectul reciproc între avocat și persoanele enumerate mai sus. În 

această ordine de idei, în vederea consolidării poziției de profesie nobilă, și a respectului 

față de aceasta, ar fi oportun ca codul să prevadă o asemenea interdicție și față de 

persoanele terțe.  

Ca și în cazul, Codului deontologic aplicabil la nivel european, Codul deontologic al 

avocaților din RM conține prevederi cu privire la obligativitatea avocatului de a respecta, în 

orice circumstanţă, caracterul contradictoriu al dezbaterilor şi solemnitatea şedinţelor. 

Această prevedere asigură ca nici una din părți să nu obțină vre-un folos care nu ar fi 

echitabil și într-un final ar asigura egalitatea armelor.  

În această ordine de idei, Codul deontologic al avocaților din RM, ca și Codul de conduită 

pentru avocații danezi îi interzice avocatului să contacteze un judecător cu privire la o 
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cauză, fără a-l informa, în prealabil, pe avocatul părţii adverse. Această prevedere 

garantează respectarea principiului echității și asigură evitarea creării unor impresii care 

ar pune sub dubiu demnitatea avocatului. Asemenea prevederi sunt incluse în Memorandul 

explicativ la Codul deontologic al avocaților Uniunii Europene, care în comentariul din pct. 

4.2 al Codului, aduce această situație drept un exemplu, însă mult mai detaliat, cuprinzând 

următoarele prescrieri în continuare „sau el nu poate transmite unui judecător acte, note 

sau alte documente, fără ca acestea să fi fost comunicate, în timp util, avocatului părţii 

adverse, cu excepţia cazurilor în care respectivele demersuri sunt autorizate prin normele 

de procedură aplicabile, iar în măsura în care normele de drept nu interzic acest lucru, 

avocatul nu poate să divulge sau să înainteze instanţelor o propunere de soluţionare a 

cauzei, făcută de partea adversă sau de către avocatul acesteia, fără o autorizare expresă a 

avocatului părţii adverse”.  

Avocații fiind subiecți care contribuie la interesele justiției sunt îndemnați, în conformitate 

cu Statutul profesie de avocat al RM, Recomandarea nr. (86) 12 a Comitetului Miniştrilor 

Consiliului Europei către statele membre privind măsurile de prevenire şi reducere a 

încărcăturii instanţelor, Recomandarea nr. (2000) 21 a Comitetului Miniştrilor Consiliului 

Europei către statele  membre privind libertatea de a exercita profesia de avocat să încerce 

să rezolve cauza mai întâi pe cale amiabilă. Aceste clauze au menirea nu doar să descarce 

instanțele judecătorești, dar și să protejeze clienții în vederea evitării unor cheltuieli 

suplimentare. 

Codul de etică al avocaților din cadrul Ordinului Barourilor Flamande al Belgiei este 

instituit nu doar în interesele generale ale societății dar și în interesul statutului în vederea 

combaterii spălării banilor. Astfel, în conformitate cu prevederile actului menționat mai 

sus, avocatului îi sunt impuse un șir de obligațiuni pentru ca acesta să fie vigilent în materie 

de spălarea banilor de către clienții săi sau potențialii clienți. Acestui domeniu îi este 

destinat o secțiune în codul flamand, care cuprinde 7 articole ample. Autoritățile naționale 

ar putea lua în considerație practica statului belgian în vederea dezvoltării relațiilor de 

conlucrare cu referire la combaterea flagelului de spălarea banilor. 

Standardul în cauză nu presupune doar elaborarea și implementarea obligațiunilor din 

partea avocaților, dar și garanțiilor și drepturilor pentru aceasta. Astfel, potrivit pct. 1 al 

Principiului I - Principii generale privind libertatea de a exercita profesia de avocat din 

Recomandarea nr. (2000) 21 a  Comitetului  miniştrilor  către  statele  membre privind 

libertatea de a exercita profesia de avocat, „trebuie luate toate măsurile necesare pentru a 
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respecta, a proteja şi a promova libertatea de a exercita profesia de avocat, fără 

discriminare şi fără imixtiuni din partea autorităţilor sau a publicului, în special având în 

vedere prevederile relevante ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”. 

La acest capitol, în cadrul discuțiilor cu domnul Eugeniu Tetelea, Președintele Comisiei de 

Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților, acesta a subliniat faptul că adesea avocații invocă 

faptul că nu resimt respectul cuvenit profesiei de avocat din partea judecătorilor. 

Concluzionând cele menționate, consider că normele stabilite în Codul deontologic al 

avocaților din RM sunt suficiente în vederea reglementării minime a standardului 

respectării statului de drept. Cu toate acestea, ar fi oportun ca acesta să fie promovat la 

nivel de structuri de stat, nu doar în mod unilateral pentru avocați, dar în mod inter-

structural, deoarece dacă nu va fi consolidat respectul față de avocați va exista mereu riscul 

ca pe bază de reciprocitate acesta să nu existe față de ceilalți actori implicați în actul 

justiție. 
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2.11 STANDARDUL AUTOREGLEMENTĂRII PROFESIEI AVOCATULUI 

Comentariu asupra Cartei principiilor fundamentale ale avocatului european stipulează 

următoarele: „Una din trăsăturile caracteristice societăţilor nedemocratice o constituie 

acţiunea statului de a supune controlului, în mod deschis sau neafişat, profesia de avocat şi 

activitatea avocaţilor. Cele mai multe profesii juridice europene întrunesc o combinaţie de 

reglementări de stat şi o serie de autoreglementări. În multe cazuri, statele, recunoscând 

importanţa principiilor de bază, au folosit legislaţia ca să le susţină, spre exemplu, prin 

acordarea suportului statutar confidenţialităţii sau prin acordarea asociaţiilor barourilor 

puterea statutară de a adopta reguli profesionale. CCBE are convingerea că doar elementul 

puternic al autoreglementării poate garanta independenţa profesională a avocaţilor vizavi 

de stat. De asemenea, fără garanţia independenţei este imposibil ca avocatul să-şi 

îndeplinească obligaţiile şi rolul său juridic”. 

Autoreglementarea este elementul esențial care poate garanta independenţa profesională a 

avocaţilor în raport cu statul, precum și față de alți profesioniști. De aceea, avocații trebuie 

să apere acest drept. 

Autoreglementarea și consolidarea profesiei de avocat este esențială în asigurarea 

accesului la justiției. În RM profesia de avocat se autoreglementează. Potrivit art. 1 alin. (2) 

al Legii cu privire la avocatură, profesia de avocat este liberă şi independentă, cu 

organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei de 

avocat.  

Autoreglementarea permite profesiilor libere să adopte directive comune, iar cel mai bun 

indicator al oportunității libertății de autoreglementare îl constituie nivelul de 

responsabilitate al avocaților și beneficiile (garanțiile) care le obțin clienții în urma 

implementării regulilor impuse de către organul de autoreglementare. Astfel, aceste două 

componente trebuie să reprezinte obiective de bază care urmează a fi atinse de către 

organul de autoreglementare în scopul demonstrării capabilității reale de 

autoreglementare.   

Pentru profesia de avocat, funcționarea eficientă a organului de autoreglementare este 

vitală. Pentru ca autoreglementarea să fie eficientă, organul de autoreglementare trebuie să 

pună în vârful piramidei sale interesul general, să activeze în mod transparent, să 

reprezinte cu diligență membrii săi, să acționeze în vederea ridicării nivelului profesional al 
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acestora, să elaboreze și să promoveze reguli clare și echitabile, să aibă o conlucrare cu 

autoritățile publice și actorii care contribuie la administrarea justiției. 

Luând în considerațiune faptul că persoanele nu posedă, în majoritatea cazurilor, 

cunoștințele necesare întru evaluarea corectă a serviciilor de asistență juridică prestată de 

către avocați, organul de autoreglementare trebuie să apară ca un „straj” al serviciilor, 

astfel ca să le ofere o reglementare care să asigure calitatea acestora și să prevină și să 

stopeze prestarea unor servicii necalitative. În această ordine de idei, organul de 

autoreglementare trebuie să se prezinte ca un organ onest și deschis societății.  

Standardul autoreglementării nu are o reglementare cuprinzătoare în actele de 

reglementar a eticii avocaților, acesta mai mult îmbracă forma unui deziderat care urmează 

a fi întrunit într-un stat democratic. Totodată, este de responsabilitatea avocaților de a-și 

institui norme, politici și planuri de activitate.  

În toate țările normele deontologice ale cărora au fost studiate profesia de avocat se 

autoreglementează și există o structură care este responsabilă de verificarea aplicării 

corespunzătoarea a legislației în vigoare, inclusiv a normelor etice. În RM, această funcție 

este exercitată de către Comisia de Etică și Disciplină care activează în cadrul Uniunii 

Avocaților. Conform Regulamentului privind organizarea activității Comisiei de Etică și 

Disciplină a Baroului Avocaților din Republica Moldova, comisia are în competența sa 

următoarele atribuții: 

a) evidenţa, verificarea şi examinarea plângerilor privind acţiunile avocaţilor prin care se 

încalcă dispoziţiile Legii, ale Codului deontologic, ale hotărârilor Congresului Avocaţilor, ale 

Consiliului Baroului, precum şi ale altor organe ale sale, care prejudiciază onoarea sau 

prestigiul profesiei sau corpului de avocaţi;  

b) intentarea procedurii disciplinare în privinţa avocatului şi adoptarea hotărârii 

corespunzătoare în această procedură.   

Comisia de Etică și Disciplină gestionează un segment foarte sensibil al avocaturii. Astfel, 

întru consolidarea încrederii față de comisie, trebuie asigurată transparența acesteia, 

procedurile utilizate de către aceasta urmează a fi clare și complete, iar persoanele care fac 

parte din aceasta trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și de încrederea 

avocaților. 
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Totodată, atât reglementările în vigoare, cât și capacitatea Comisie de Etică și Disciplină nu 

permite ca, la moment, aceasta să întreprindă măsuri de prevenire a încălcărilor 

disciplinare. 

Consider că este mult mai oportun și ne prejudicios de a preveni încălcările disciplinare 

decât de a le sancționa. În această ordine de idei, se impune necesitate existenței nu doar a 

unui sistem coercitiv, dar și a unuia care ar permite preîntâmpinarea încălcărilor. Întru 

implementarea celui din urmă sistem, ar fi oportun ca organul de autoreglementare să 

asigure elaborarea de ghiduri cu privire la normele deontologice și emiterea de 

recomandări pentru situații specifice. 

Luând în considerațiune faptul că normele deontologice nu pot reglementa 

comportamentul avocatului pentru toate situațiile, ci poartă un caracter general, Marea 

Britanie a recurs la practica emiterii de recomandări la solicitarea avocaților. Aceasta 

permite avocaților să apeleze la organul de autoreglementarea în vederea obținerii unui 

sfat pentru ca ulterior să aprobe un comportament care s-ar încadra în normele etice 

proprii profesiei. Consider că această practică poate fi preluată de RM.  

Funcțiile de emitere a recomandărilor cu privire la deontologia avocaților pot fi exercitate, 

fie de organul care are funcția de control a respectării normelor deontologice fie de către 

un alt organ instituit în acest sens. În cadrul chestionării avocații au fost invitați să se 

expună asupra oportunității instituirii unui astfel de organ. Astfel, 33% din respondenți au 

considerat binevenită crearea acestui organ, invocând că va fi formată o practică uniformă 

și nu va fi lăsat loc de interpretări. Totodată, 39% din respondeți consideră că o asemenea 

inițiativă nu este necesară, deoarece aceste funcții pot fi realizate de către Comisia de etică 

și disciplină, fie consideră că aceasta ar constitui o ingerință în activitatea avocățească. De 

asemenea, 28% din resopndeți admit posibilitatea oportunității creării organului 

menționat, invocând atât motivele expuse de respondenții pro, cât și contra instituirii unui 

organ care ar emite recomandări cu privire la deontologia avocaților. 

Din cele trei priorități ale Strategiei Uniunii Avocaților din RM pentru perioada 2012-2015 

una este dedicată îmbunătăţirea mediului pentru practicarea profesiei de avocat, care are 

ca obiectiv îmbunătățirea activității Uniunii Avocaților RM și a organelor sale. Cu toate 

acestea, printre acțiunile prioritate nici una nu se referă la Comisia de Etică și Disciplină. 

Organul de autoreglementare trebuie să realizeze o comunicare eficientă cu avocații. La 

moment, Internetul constituie una din cele mai eficiente modalități de comunicare cu 
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avocații. Astfel, în comparație cu paginile electronice ale organelor de autoreglementare 

din cadrul statelor europene, pagina Uniunii Avocaților din RM oferă un suport informativ 

foarte general avocaților. Informația care se conține pe paginile organelor de 

autoadministrare europene este foarte amplă, oferind suport informativ atât 

profesioniștilor, cât și beneficiarilor. Astfel asigurându-se transparența activității acestora. 

În cadrul chestionării, avocații au fost invitați să aprecieze interacțiunea sa cu Uniunea 

Avocaților din RM, rezultatele căreia sunt prezentate mai jos.  

Diagrama 5 
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 Nesusținerea inițiativelor și lipsa de reacție din partea Uniunii Avocaților la 

propunerile formulate de către avocați; 

 Inexistența conlucrării și nici a interesului în ambele sensuri (un respondent a 

specificat faptul că „de Uniune îmi amintesc când trebuie sa achit cotizațiile de 

membru sau când vreau sa aflu dacă o oarecare persoana este sau nu avocat”; 

 Nu se poate miza pe corectitudine la Uniunea Avocaților din RM, deoarece 

beneficiază de acest lucru doar o anumită categorie de avocați din „imediata 

apropiere” a anumitor persoane din cadrul Uniunii Avocaților din RM; 

 Neimplicarea Uniunii Avocaților din RM în promovarea intereselor avocaților; 

 Aşa Uniunea Avocaților din RM s-a poziţionat; 

 Este necesar ca Uniunea Avocaților din RM să efectueze mai muți pași întru 

satisfacerea beneficiilor pentru avocați, înlesniri, beneficii etc.; 

 Nu există domenii de interacțiune. 

Având în vedere faptul că Comisia de etică și disciplină este organul care apreciază 

corectitudinea aplicării normelor deontologice, avocații au fost invitați să se expună asupra 

nivelului de cunoștințe (funcţiile și procedurile utilizate în cadrul activității acesteia) care 

le posedă despre activitatea acesteia.  

Diagrama 6 

 

Majoritatea avocaților respondenți au specificat că au cunoștințe generale despre 

activitatea Comisiei de etică și disciplină, iar respondentul care a ales opțiunea deloc a 
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specificat că s-a referit la faptul că procedurile disciplinare și hotărârile nu sunt publice, 

astfel încât se creează impresia de protecționism și neprofesionalism. 

În această ordine de idei, site-ul Uniunii Avocaților din RM oferă informații generale cu 

privire la structura și funcțiile Comisiei de etică și disciplină, iar informațiile cu privire la 

activitatea acesteia nu se regăsesc pe această pagină. 

Totodată, în cadrul chestionării avocații au fost invitați să aprecieze activitatea Comisie de 

etică și disciplină, iar opiniile respondenților sunt prezentate în continuare. 

Diagrama 7 

 

În conformitate cu rezultatele prezentate în diagrama de mai sus, marea majoritate a 

avocaților consideră activitatea Comisiei de etică și disciplină, fie bună sau satisfăcătoare. 

Totodată, același procentaj de avocați consideră că activitatea acesteia fie este foarte bună, 

fie nesatisfăcătoare. În scopul argumentării poziției sale, sau evidențiat următoarele: 

1. pentru opțiunea „foarte bună”: își îndeplinește obligațiunile prevăzute de lege; am citit 

câteva hotărâri emise de acest organ și le apreciez înalt. 

2. pentru opțiunea „bună”: Comisia își îndeplinește atribuțiile acordare; consider, că 

sancţiunile aplicate sunt prea blânde, nu corectează avocaţii și persistă conflictul de 

interese la luarea deciziilor; este reglementată o procedură de examinare a încălcărilor, 

sunt prevăzute normele privind aplicarea sancțiunilor, sunt cunoscute cazuri de retragere a 

licențelor, ceea ce denotă că comisia respectivă este lucrativă; nu ducem contul de 

activitatea comisiei, și foarte puțini avocați au fost trași la răspundere disciplinară; 
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examinează activ şi obiectiv problemele ce ţin de etica şi disciplina avocaţilor; Comisia se 

străduie să intre în esența problemelor apărute, își îndeplinește activitatea corespunzător 

pentru o apreciere cu calificativul foarte bună, urmează a fi modificat cadrul legal în 

temeiul căruia activează comisia de profil, în special, ceea ce ține de transparența activității 

comisiei, și anume, prin publicitatea ședințelor acesteia și publicarea hotărârilor sale; este 

obiectivă; este destul de liberală. 

3. pentru opțiunea „satisfăcătoare”: deoarece nu iau parte din Comisie și nu știu toate 

detaliile tuturor dosarelor; deoarece nu în toate cazurile se i-a atitudinea corespunzătoare 

față de persoanele care încalcă etica și disciplina; activitatea Comisiei nu este publicată, ar 

fi bine ca problemele etice ridicate în fața Comisiei și recomandările acesteia să fie 

publicate – astfel lipsa de transparență este invocată cel mai des de către adepții acestei 

opțiuni; s-ar putea mai mult; pasivitatea membrilor comisiei şi implementarea 

standardelor nesemnificativă în rândul avocaţilor; deoarece în ultima perioadă există 

hotărâri mai motivate de aplicare sau neaplicare a sancțiunilor disciplinare avocaților, 

hotărârile acestea pot fi cât de cât accesate. 

4. pentru opțiunea „nesatisfăcătoare”: nu a fost tras la răspundere disciplinară nici un 

avocat ce ar avea un comportament inadecvat sau incompatibil profesiei, dar cu siguranţă 

că păduri fără uscături nu există;  

5. pentru opțiunea „nu știu”: lipsa transparenței în lucrările Comisiei; perioada scurtă de 

activitate în funcție de avocat; procedurile și hotărârile  nu sunt publice, astfel încât se 

creează impresia de protecționism și neprofesionalism; nu cunosc activitatea acesteia. 

Generalizând cele enunțate mai sus, se impune concluzia că indiferent cum este apreciată 

activitatea Comisiei de etică și disciplină de către avocați, aceștia invocă lipsa de 

transparență în activitatea acesteia. Urmare, aceasta poate constitui temei ca activitatea 

Comisiei să fie calificată drept nesatisfăcătoare.  

În această ordine de idei, organul de autoreglementare trebuie să asigure în mod stringent 

transparența Comisie de etică și disciplină, publicând hotărârile acesteia pe pagina 

electronică oficială. 

În concluzie, subliniez că organul de autoreglementare trebuie să sporească comunicarea 

cu membrii săi, să consolideze capacitatea sa și ale organelor sale și să asigure o 

transparență cât mai mare a activității acestora. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Conform preambulului la Codul deontologic al avocaților din RM, „în Republica Moldova 

avocatul îndeplineşte un rol iminent în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului. Misiunea avocatului nu se limitează la executarea fidelă a unui mandat în cadrul 

legii. Într-un stat de drept, avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor, sarcina lui 

constând în apărarea drepturilor şi libertăţilor clienţilor săi”. 

Fiind o profesie nobilă, care are o misiune primordială în societate, avocaturii îi este 

acordat prilejul să se autoreglementează, avantaj ce oferă posibilitatea ca activitatea 

avocaturii să fie realizată la cele mai înalte standarde în vederea satisfacerii necesităților 

societății.  

Urmare a efectuării prezentei cercetări, în prezentul capitol sunt evidențiate principalele 

concluzii, recomandări şi propuneri privind îmbunătăţirea situației actuale din domeniul 

standardelor etice ale profesiei de avocat în RM, în special în vederea ajustării standardelor 

etice prevăzute de Codul deontologic al avocaților din RM standardelor europene și 

internaționale. 

Având în vedere că profesia de avocat se autoreglementează, astfel că, breasla elaborează 

normele de conduită relevante avocaților și sancționează încălcarea acestora, 

preponderent recomandările formulate în baza prezentului studiu vizează Uniunea 

Avocaților din RM, împreună cu organele sale și fiecare avocat împarte, ca factor de decizie 

și responsabil de activitatea organului de autoreglementare, deoarece realizează dreptul 

său de a alege și a fi ales. 

În RM există un cod care reglementează conduita deontologică a avocaților la nivel de 

breaslă, însă acesta nu constituie singurul act care prevede asemenea norme. Specific țării 

noastre este faptul că normele etice sunt reglementate de Codul deontologic al avocaților în 

coroborare cu Statutul profesiei de avocat și Legea cu privire la avocatură. Normele incluse 

în actele menționate se completează, iar uneori se suprapun. Consider că, în special, în 

virtutea cunoștințelor deținute de avocați, toate actele nominalizate urmează a fi revizuite 

în vederea excluderii repetabilității prevederilor. În scopul facilitării operării cu normele 

etice ale avocaților, atât pentru profesioniștii din domeniu, cât și pentru beneficiarii 

serviciilor de asistență juridică, este oportun ca toate normele deontologice să fie cuprinse 

într-un singur act. Astfel, toate normele pot fi incluse în Statutul profesiei de avocat, după 
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modelul României, fie incluse în Codul deontologic al avocaților, variantă care consider că 

este mai potrivită. 

Sub aspect general, s-a constatat că standardele din Codul deontologic al avocaților din 

Republica Moldova în mare parte corespund standardelor etice europene și internaționale, 

însă la unele aspecte este oportun a fi completate.  

Adoptarea unor norme deontologice nu constituie singurul factor care urmează a fi întrunit 

pentru realizarea misiunii acestora. Întru asigurarea aplicării corespunzătoare a normelor 

deontologice, prevenirii și sancționării încălcării acestora, Uniunea Avocaților din RM 

trebuie să consolideze capacitățile sale, scop propus prin aprobarea Strategiei Uniunii 

Avocaților din RM pentru perioada 2012-2015.  

Consolidarea capacităților Comisiei de Etică și Disciplină, organ care administrează cel mai 

delicat segment care afectează avocații nemijlocit, nu a constituit o prioritate în cadrul 

strategiei nominalizate. În orișice condiție, Comisia de Etică și Disciplină trebuie să 

constituie o prioritate a organului de autoreglemenare, să se bucure de încrederea 

avocaților și autoritate. În vederea atingerii acestei performanțe, în comisie urmează a fi 

promovate persoane notorii, cu reputație ireproșabilă, care se bucură de încrederea 

avocaților, care manifestă un spirit de corectitudine și inițiativă. Acesta constituie unul din 

factorii de bază care va permite Comisiei de Etică și Disciplină să se bucure de autoritatea și 

încrederea cuvenită, iar activitatea acesteia nu va fi pusă la îndoială.   

Un alt aspect care ar spori încrederea față de Comisia de Etică și Disciplină este asigurarea 

transparenței activității acesteia. Obiectivul prioritar care urmează a fi realizat în 

asigurarea acestui scop este publicarea deciziilor comisiei pe pagina web a Uniunii 

Avocaților din RM. Realizarea acestui obiectiv nu doar ar face să crească încrederea față de 

comisie și organul de autoreglementare, dar și ar constitui o sursă de informație cu privire 

la explicarea și aplicarea corectă a normelor deontologice, excluzând eventualele speculări 

asupra corectitudinii adoptării deciziilor. Totodată, ar fi oportun ca această necesitate 

stringentă să fie realizată cât mai curând posibil, luând în considerațiune și faptul că 

constituie un obiectiv al Strategiei Uniunii Avocaților din RM pentru perioada 2012-2015. 

De asemenea, este recomandabil ca periodic Comisia de Etică și Disciplină să elaboreze 

rapoarte care ar cuprinde evaluarea activității sale, date statistice, informații relevante 

domeniului deontologiei avocaților, sistematizând datele pe care le deține și publicându-le 
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pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților din RM. Genul de rapoarte nominalizate nu doar ar 

asigura transparența activității, dar și ar constitui un suport pentru identificarea celor mai 

problematice domenii relevante deontologiei avocaților, care ar putea sta la baza elaborării 

de recomandări și ghiduri în acest domeniu.   

Luând în considerațiune faptul că, la moment, Comisia de Etică și Disciplină nu are 

capacitatea necesară pentru a întreprinde măsuri de prevenire a încălcărilor disciplinare, 

consider oportun ca Uniunea Avocaților din RM să întreprindă acțiuni privind consolidarea 

acesteia, astfel ca, comisia nu doar să controleze respectarea normelor deontologice de 

către avocați, dar și să asigure prevenirea încălcării lor. În acest sens, ar putea fi 

consolidată capacitatea Comisiei de Etică și Disciplină, fie instituite organe separate, care să 

aibă atribuția de a consulta avocații și de a emite recomandări cu privire la situații specifice 

ce vizează deontologia avocatului, atât la solicitare, cât și din oficiu. 

Rolul organului de autoadministrare nu trebuie rezumat doar la elaborarea normelor 

deontologice și la sancționarea încălcării acestora. Eficacitatea autoreglementării 

presupune și întreprinderea de măsuri în scopul prevenirii încălcării normelor 

deontologice. Unul din instrumentele de bază de prevenire a încălcării standardelor etice 

reprezintă promovarea normelor etice în comunitatea avocaților.  

Organele statului trebuie să fie cointeresate în promovarea și aplicarea corectă a acestora, 

deoarece cetățenii privesc persoana avocatului drept un reprezentant (afiliat) al justiției și 

al statului. Astfel, orice lovitură asupra imaginii avocaturii este o „palmă” dată întregului 

sistem al justiției. Urmare, autoritățile publice, în special Ministerul Justiție, împreună cu 

organul de autoadministrare trebuie să identifice tendințele și dificultățile deontologiei 

avocaților și să instituie măsuri pentru a le înlătura, fie atenua, precum și măsurii care ar 

spori calitatea și eficiența avocaturii. 

Astfel, nu este suficient ca normele deontologice să fie aduse la cunoștință avocaților și 

înțelese de către aceștia, este necesar ca normele să se bucure de o promovare continuă. 

Standardele care sunt impuse nu prea au efect, ele trebuie educate sau supuse presiunii 

publice în vederea conștientizării acestora de către breasla avocaților. Chiar și în cazul 

conștientizării acestora de către avocați, în timp, unele aspecte ale acestora pot fi uitate. 

Din acest considerent, normele deontologice trebuie să fie promovate în mod constant. În 

această ordine de idei, este recomandabil ca avocații să participe, în mod periodic, la 

instruiri care să aibă drept tematică aspecte cu privire la normele deontologice. Totodată, 
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importanța deontologiei avocaților va fi reiterată prin acordarea unei atenții deosebite 

acestui segment, iar recapitularea acestora este necesară pentru realizarea importanței 

deontologiei. Încălcarea normelor deontologice poate duce la „îngroparea” carierei de 

avocat, iar prin recapitularea regulată a acestora se mizează pe efectul care îl urmărește 

expresia latină „Memento mori!” (Nu uita că ești muritor!) având menirea disciplinării 

avocaților și atenționării asupra faptului că în caz de nerespectare a deontologiei 

profesionale avocatul riscă să-și încheie cariera în avocatură. 

În această ordine de idei, Uniunea Avocaților din RM și Ministerul Justiției urmează să 

întreprindă cât mai multe acțiuni în vederea promovării standardelor etice ale avocaților, 

iar periodic în baza examinării plângerilor să elaboreze recomandări în vederea aplicării 

cât mai eficiente a acestora. O asemenea practică este aplicată de multe state europene. 

Spre exemplu, în Marea Britanie standardele sunt intens promovate. Organul responsabil 

de sancționarea avocaților, în raportul său de activitate aduce cazuri concrete de 

sancționare, incluzând câteva cazuri strategice, cazuri sensibile și complexe.  

Totodată, pentru a obține rezultatul scontat, urmează a fi luat în considerațiune următorul 

aspect: promovarea standardelor va avea efect infim dacă va fi efectuată de către persoane 

pasive, sau și mai grav, de persoane care nu au o reputație ireproșabilă. Breasla avocaților 

trebuie să desemneze pentru această misiune, care nu este una ușoară, persoane cu vocație, 

care sunt lideri și nu neapărat lideri de meserie, aceștia trebuie să fie lideri de opinie, 

avocați care au câștigat cazuri complicate și răsunătoare, trebuie să fie persoane cu 

autoritate, persoane „exemplu”.  

Mai mult ca atât, educarea și conștientizarea standardelor etice ale avocaților trebuie să se 

realizeze încă de pe băncile facultății, deoarece majoritatea din ele sunt propice fiecărui 

jurist. În acest sens, este recomandabil a fi stabilite relații intense de colaborare cu 

facultățile de drept din țară. 

Standardele etice au menirea să consolideze rolul avocatului în societate. Totodată, 

misiunea avocatului trebuie să fie conștientizată de către toți actorii societății, iar în raport 

cu avocații trebuie să fie manifestat respectul cuvenit. Astfel, Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova trebuie să facă apel către organele statutului, reprezentanții sistemului 

judiciar și al procuraturii, instituțiile de învățământ, organizațiile necomerciale și să 

intensifice colaborarea în vederea fortificării și îmbunătățirii aspectelor etice ale avocaților 

și consolidării poziției avocatului ca factor cheie în administrarea eficientă a justiției. 
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Chiar și în eventualitatea unei îmbunătățiri a normelor deontologice, nu pot fi reglementate 

toate particularitățile eticii profesionale. La acest capitol este binevenită elaborarea de 

recomandări. Spre exemplu,  în secolul nostru, în care internetul este utilizat la maximum, 

iar rețelele de socializare se dezvoltă cu o viteză incredibilă, pot fi instituite recomandări cu 

privire la modul de utilizare ale acestora. Prin întreprinderea unei asemenea măsuri, ar 

putea fi evitată prejudicierea imaginei avocaturii. 

Totodată, breasla avocățească poate să-și asume reguli prin elaborarea diverselor ghiduri 

în materie. Regulile cuprinse în ghiduri ar putea purta atât un caracter explicativ cu privire 

la normele existente, cât și de recomandare. Diversitatea structurării ghidurilor sau 

instrucțiunilor după tematică, subiectul în raport cu care se aplică, caracterul imperativ sau 

de recomandare ale normelor abordate ar constitui o măsură de facilitare a înțelegerii 

subiectelor abordate. 

Mai jos, sunt prezentate, în baza constatărilor făcute pe parcursul studiului, principalele 

concluzii și recomandări ale studiului cu privire la ajustarea fiecărui standard etic analizat 

în cercetare. Astfel, este oportun ca să fie instituite norme obligatorii, elaborate linii 

directoare cu caracter de recomandare, sau să fie întreprinse următoarele acțiuni cu privire 

la fiecare standard deontologic al avocaților în parte, după cum urmează. 

PENTRU STANDARDUL LOIALITĂȚII FAȚĂ DE CLIENTUL SĂU, INDEPENDENȚEI ȘI 

LIBERTĂȚII AVOCATULUI 

1. Să fie stabilite norme deontologice în conformitate cu care un avocat trebuie să depună 

efort pentru a păstra oficiul său și stilul de lucru demn de reputația profesiei de avocat 

ca un serviciu autonom și independent; 

2. Organul de autoreglementare să emită recomandări cu privire la instituirea funcției de 

manager al relațiilor cu clientul, responsabil pentru soluționarea reclamațiilor la nivel 

de birou, pe motiv că reputația întregului birou este interdependentă de activitatea 

fiecărui avocat în parte, iar la apariția unui conflict este mult mai oportun rezolvarea lui 

la nivel intern în cadrul biroului; 

3. Să fie instituite nome deontologice exprese care ar sublinia că reprezentarea legală nu 

ar trebui să fie refuzată persoanelor care sunt în imposibilitate de a obține servicii 

juridice, sau ale căror cauze sunt controversate sau constituie obiectul unei dezaprobări 

în masă; 
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4. Să fie mobilizate toate eforturile organul de autoregelementare în vederea diminuării 

din constrângerea morală exercitată asupra avocaților care participă în cauze care 

tulbură opinia publică;  

5. Să fie fructificată colaborarea Uniunii Avocaților din RM cu toate organele 

reprezentative ale tuturor reprezentanților actului justiției în vederea asigurării 

interpretării corecte a principiului independenței avocaților. În această ordine de idei, 

trebuie să fie educați toți actorii implicați în actul justiției cu privire la esența 

standardului loialității față de clientul său, independenței și libertății avocatului, în 

special breasla judecătorilor, deoarece în eventualitatea în care un judecător ar critica 

în mod eronat activitatea avocaților, în calitate de reprezentant al unei puteri care tinde 

să restabilească dreptatea, corectitudinea și adevărul, ar prejudicia imaginea întregii 

avocaturi și a avocatului implicat în proces în parte, iar opinia publică ar putea fi indusă 

în eroare cu privire la esența avocaturii; 

6. Să fie instituită recomandarea sau obligațiunea, conform căreia în cazul în care avocatul 

în urma examinării tuturor aspectelor cauzei constată că speța nu se va solda cu câștig 

pentru client, iar consecințele pozitive pentru acesta sunt infime, nu doar să-l informeze 

pe client despre circumstanțele cauzei în mod verbal, dar și în scris, sub semnătură. 

Totodată, dacă în pofida acestui fapt, clientul dorește să urmeze calea judiciară,  

urmează ca solicitarea să fie formulată în scris. Această operațiune simplă, îi va aduce 

avocatului un plus de garanție în cazul în care va apărea un conflict cu acest client, astfel 

evitându-se procese îndelungate și complexe de examinare a conduitei sale. 

PENTRU STANDARDUL RESPECTĂRII CONFIDENȚIALITĂȚII ȘI SECRETULUI 

PROFESIONAL 

1. Să fie modificate clauzele cu privire la modalitatea de determinare a informației 

confidențiale. Astfel, obligativitatea de stabilire a informației confidențiale trebuie să fie 

pusă pe seama avocatului şi nu a clientului. Totodată, ar fi binevenită instituirea 

recomandării, potrivit căreia informația confidențială (tipul informației sau modalitatea 

de determinare a acestei) să fie inclusă în contractul de asistență juridică;  

2. Să fie instituite norme deontologice sau formulate recomandări care să contureze 

condițiile, pe lângă cele stipulate expres de actele normative, în conformitate cu care 

avocații pot deroga de la principiul confidențialității, cum ar fi: eliberarea acestor 

informații este relevantă; și eliberarea informațiilor este în interesul clientului; și 

clientul este de acord cu eliberarea acestor informații; și eliberarea informațiilor care 

nu sunt interzise de lege. Existența unor indicatori expreși în acest sens ar facilita 
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identificarea încălcării principiului confidențialității și ar spori argumentarea acestui 

fapt; 

3. Să fie pusă obligativitatea cu privire la asigurarea păstrării secretului profesional de 

către angajații avocatului şi oricare persoane care colaborează cu avocatul în activitatea 

sa profesională pe responsabilitatea avocatului. De asemenea, ar fi binevenite norme 

etice (obligatorii sau de recomandare) care să prevadă că la angajarea specialiștilor de 

către avocați, în contractele de angajare urmează să fie incluse clauze cu obligații ferme 

de păstrare a confidențialității și sancțiuni aspre contractuale în cazul încălcării 

acestora; 

4. Să fie formulată recomandarea cu privire la oportunitatea semnării unui acord comun 

de confidențialitate pentru avocații care activează în birouri asociate de avocați. 

PENTRU STANDARDUL EVITĂRII CONFLICTULUI DE INTERES  

1. Să fie înlocuită expresia „tuturor clienților implicați” din pct. 3.1 alin. (2) din Codul 

deontologic al avocaților din Republica Moldova cu expresia „a doi sau mai mulți clienți 

implicați”; 

2. Să fie instituită obligațiunea, conform căreia în cazul în care există un acord între toți 

clienții implicați în una şi aceeaşi cauză, atunci când interesele clienţilor sunt 

conflictuale sau când există, în mod real, riscul să apară un astfel de conflict de interese, 

acesta să ia o formă scrisă;  

3. În scopul evitării interpretărilor eronate cu privire la momentul când poate să apară 

conflictul de interes, să fie stabilite prevederi exprese cu privire la faptul că întocmirea 

actului în conformitate cu care este acordată asistența juridică, indiferent dacă este 

făcută în mod oneros sau gratuit, dacă constituie reprezentarea în justiție sau 

consilierea persoanei, este pusă în responsabilitatea avocatului, iar în cazul în care 

avocatul nu va respecta aceste prescrieri, iar asistența juridică de facto va fi acordată, 

avocatul nu va fi scutit de responsabilitatea prevăzută de normele deontologice în 

vigoare; 

4. Să fie stabilite prevederi potrivit cărora ar putea fi identificat în mod cert cercul 

persoanelor apropiate ale avocaților în raport cu care se aplică prevederile cu privire la 

conflictul de interes; 

5. Să fie instituit dreptul avocatului, potrivit căruia în cazul în care cunoaște personal 

partea adversă să poată refuza să reprezinte un client împotriva ei. Totodată, acest 

drept trebuie să vină în pachet cu obligațiunea de informare prealabilă a clientului cu 
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privire la cunoașterea părții adverse în cazul în care avocatul este dispus să întreprindă 

astfel de reprezentare; 

6. Să fie formulate norme etice în conformitate cu care ar fi recomandat ca avocații să 

evite să se ocupe de cazuri ale sau împotriva membrii apropiați ai familiei sau acționa 

pentru persoanele care conviețuiesc cu aceștia sau care sunt rude apropiate a 

concubinilor, sau a avocaților din cadrul aceluiași birou, în special pentru cauzele 

penale; 

7. Să fie formulate instrucțiuni cu caracter de recomandare care să prevadă garanții 

suplimentare pentru evitarea conflictului de  interes în cadrul cumulului de profesii 

conexe compatibile cu profesia de avocat. Prescripțiile urmează să asigure 

independența avocatului în activitățile desfășurate de către acesta în profesiile care 

sunt compatibile cu profesia de avocat, prudența avocaților la primirea onorariile 

pentru prestarea serviciilor în profesiile compatibile cu profesia de avocat și alte reguli 

care ar asigura independența avocatului. 

PENTRU STANDARDUL DEMNITĂȚII, ONOAREI ȘI PROBITĂȚII 

1. Să fie instituite norme etice care ar configura standardul în cauză sub aspectul 

amabilității și curtoaziei care urmează a fi manifestate față de client și alți participanți 

la procesele judiciare; 

2. Fiind un standard care trebuie să fie proiectat în conștiința avocaților, pentru 

garantarea respectării acestuia este cel mai oportun ca acesta să fie promovat intens, iar 

cu privire la anumite situații concrete să fie formulate recomandări care ar forma opinia 

avocaților cu privire la acest standard.  

PENTRU STANDARDUL SCRUPULOZITĂȚII ÎN MATERIE DE ONORARII 

1. Să fie completate normele cu privire la informarea clientului cu privire la remunerațiile 

percepute de către avocat. Să fie incluse reglementări exprese potrivit cărora 

neinformarea clientul său cu privire la costurile financiare ale cazului său, ar constitui 

temei pentru contestarea onorariilor. Totodată, consider oportun ca o asemenea 

procedura să fie bine conturată. De asemenea, este oportun ca să fie formulate 

recomandări în conformitate cu care avocatul să ofere detaliile cu privire la valoarea 

estimativă a întregii remunerări care va fi percepută pentru activitatea prestată, 

precum și date care ar determina valoarea pentru activitățile care nu pot fi estimate la 

începutul asistenței (reprezentarea în instanță și consilierea), de asemenea și temeiul în 

care se va percepe remunerarea; nivelul contribuției clientului pentru oferirea 

asistenței juridice calificate și consiliere, inclusiv și pentru lucrări speciale de urgență, 
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consiliere și asistență juridică calificată; identitatea persoanei sau persoanelor care vor 

efectua în principal lucrările în numele clientului; identitatea persoanei pe care clientul 

trebuie să o contacteze în cazul în care clientul devine interesat în orice măsură asupra 

modul în care activitatea se desfășoară;  

2. Să fie formulate recomandări în conformitate cu care avocatul să perceapă onorarii 

numai de la clientul său ori de la un mandatar al acestuia; 

3. Să fie întreprinse măsuri care să sporească gradul de conștientizare a faptului că 

administrarea justiției are deficiențe, iar situația social-economică a oamenilor este 

foarte diferită, ceea ce face ca unele categorii de persoane să nu beneficieze de asistență 

juridică potrivită. Avocații trebuie să fie încurajați la implicare civică. Astfel, avocații 

trebuie să fie încurajați să se implice în asistarea persoanelor social-vulnerabile, 

măsură care corespunde cu obiectivul din Strategia Uniunii Avocaților din RM pentru 

perioada 2012-2015 - crearea şi mediatizarea unei practici bogate a activităţii pro bono. 

Această idee trebuie să fie promovată în special în rândurile celor mai buni avocați, 

deoarece ei sunt cei mai buni promotori în societatea avocaților;  

4. Având în vedere faptul că sistemul de acordare a asistenței juridice gratuite este institui 

în scopul asigurării accesului la justiției tuturor categoriilor de persoane, ar fi binevenit 

să fie stabilite norme, cel puțin cu caracter de recomandare, potrivit cărora, în cazul în 

care clientul este susceptibil să beneficieze de asistență gratuită, avocatul să-l 

informeze despre aceasta; 

5. În coroborare cu standardul evitării conflictului de interes, consider necesar să fie 

reglementat aspectul cu privire la fondurile clientului, întru evitarea unor eventuale 

neînțelegeri între client și avocat cu privire la chestiunile financiare (modul de evidență 

a tuturor operațiunilor efectuate cu fondurile clienților, statutul acestor fonduri și alte 

aspecte relevante). 

PENTRU STANDARDUL COMPETENȚEI PROFESIONALE 

1. Să fie promovată adoptarea unor standarde de calitate a asistenței juridice calificate în 

țara noastră. Adoptarea unor asemenea standarde de calitate ar facilita interpretarea 

standardului calității, ar responsabiliza avocații, ar constitui o sursă de informație 

pentru beneficiarii asistenței juridice și ar facilita și ar face mai transparentă activitatea 

Comisie de Etică și Disciplină. Prin intermediul creării, în interiorul profesiei, a 

mecanismelor de asigurare a calității asistenței juridice calificate va crește calitatea 

asistenței juridice calificate oferite de avocaţi, prioritate stabilită în Strategia Uniunii 

Avocaților din RM pentru anii 2012-2015; 
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2. Să fie întreprinse acțiuni de promovare a ridicării nivelului de cunoștințe a avocaților, 

inclusiv în partea ce ține de normele deontologice. Să fie organizate instruiri cu privire 

la fiecare standard în parte, ceea ce ar permite trecerea de la o abordare generală și 

teoretică, la o abordare particulară și practică. De asemenea, este recomandabil să fie 

instituite și cursuri electronice de instruire. Totodată, este necesar ca să fie 

implementat un mecanism care ar permite monitorizarea și verificarea respectării 

obligațiunii privind urmarea, anual, a cursurilor de formare continuă, în volum de 

minimum 40 ore; 

3. Să fie formulate recomandări care ar descrie abilitățile și aptitudinile pe care urmează 

să le posede avocații, în scopul acordării unei asistențe juridice la un nivel înalt, în 

special în partea ce ține de comunicare sau modalitățile prin care tehnologia poate 

sprijini serviciile pentru client, precum și alte abilități relevante; 

4. Pentru cazurile de lipsă de receptivitate și conlucrare din partea clienților, urmează să 

fie inclusă datoria profesională, conform căreia avocatul trebuie să consilieze/notifice 

în scrie clientul referitor la faptul că dosarul/cazul va fi închis în absența instrucțiunilor 

sale într-o anumită perioadă de timp.   

PENTRU STANDARDUL PUBLICITĂȚII PERSONALE 

1. Să fie instituite recomandări care ar stabili directive cu privire la publicitatea personală 

în partea ce ține de utilizarea papetăriei de către avocați,  dimensiunile acceptabile ale 

sigiliului, caracteristicile anunțului din presa scrisă și dimensiunile firmei plasate; 

2. Să fie formulate îndrumări cu privire la utilizarea adresei electronice și rețelelor sociale 

în măsura în care să fie evitată încălcarea standardului în cauză. 

PENTRU STANDARDUL COLEGIALITĂȚII (RESPECTARII CONFRAȚILOR) 

1. Să fie elaborate recomandări care ar explica normele de colegialitate, în special în 

partea ce ține de adresare către colegi și de criticare a opiniei colegilor; 

2. Să fie instituite norme care să prevadă modul de schimbare a informațiilor între 

confrați prin intermediul tehnologiilor electronice, asigurând confidențialitatea 

acestora; 

3. Să fie întreprinse măsuri în vederea dezvoltării cooperării între avocații experimentați 

și cei tineri, pentru pregătirea la nivel avansat a tinerilor avocaţi. În acest scop, pot fi 

instituite ghiduri care ar prevedea tehnici și metode eficiente care urmează a fi utilizate 

pentru atingerea acestui țel nobil.  
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PENTRU STANDARDUL RESPECTĂRII STATULUI DE DREPT ŞI CONTRIBUIRII LA O BUNĂ 

ADMINISTRARE A JUSTIŢIEI 

1. Să fie instituite recomandări care să asigure că critica efectuată de către avocați în 

adresa instanțelor de judecată să fie una întemeiată, constructivă și să nu încalce 

principiul în cauză; 

2. Să fie promovat la nivel de structuri de stat, nu doar în mod unilateral pentru avocați, 

dar în mod inter-structural, respectul reciproc, în special în raport cu instanțele de 

judecată, deoarece dacă nu va fi consolidat respectul față de avocați va exista mereu 

riscul ca pe bază de reciprocitate acesta să nu existe față de ceilalți actori implicați în 

actul justiție. 

PENTRU STANDARDUL AUTOREGLEMENTĂRII PROFESIEI AVOCATULUI 

1. Să fie întreprinse, în mod constant, acțiuni care ar ridica nivelul de responsabilitate al 

avocaților și să fie consolidate garanțiile care le obțin clienții în urma implementării 

regulilor impuse de către organul de autoreglementare, fiind cei mai buni indicatori ai 

privilegiului libertății de autoreglementare; 

2. Să fie perfecționate și promovate reguli și proceduri clare și echitabile. Răspunderea 

disciplinară ar urma să fie revăzută. Trebuie să fie instituite mecanisme mai 

transparente și indicatorii mai conturați; 

3. Să fie stabilită o conlucrare intensă cu autoritățile publice și actorii care contribuie la 

administrarea justiției. În ochii societății toate profesiile juridice sunt practic asimilate. 

Astfel, orice reprezentant al justiției, în sensul cel mai larg, poate prejudicia imaginea 

tuturor profesiilor. Urmare, pentru a se bucura de încrederea societății, atât avocații, 

judecătorii, procurorii, cât și alți reprezentanți trebuie să colaboreze și doar în așa mod 

poate fi ridicat nivelul de încredere a societății în justiție; 

4. Să fie asigurată o comunicare activă între organul de autoreglelmentare și membrii săi. 

Comunicarea între avocați și organul său de autoreglementare are o importanță 

deosebită în promovarea și aplicarea corectă a normelor etice. Astfel, la moment cel mai 

rapid mod de a lua cunoștință cu o informație de interes pentru avocați reprezintă 

pagina web a organului de autoreglementarea. În această ordine de idei, pagina web ar 

fi trebuit să constitui pentru avocați și beneficiarii serviciilor acestora o sursă amplă de 

informare cu privire la întregul sistem al avocaturii. Analizând pagina web a Uniunii 

Avocaților din RM - www.avocatul.md se constată că informațiile plasate pe această 

pagină poartă un caracter general, informațiile nu sunt actualizate iar structura nu 

permite cu ușurință de a găsi informația căutată. Ar fi recomandabil ca site-ul Uniunii 
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Avocaților din RM să capete un nou aspect, să fie mult mai informativ și mai bine 

structurat. Totodată, urmează ca informația să fie diversificată și actualizată cât mai 

prompt. 

Totodată, ar fi oportun ca site-ul Uniunii Avocaților din RM să incube un compartiment 

care ar conține întrebări adresate frecvent cu privire la deontologie, cu răspunsuri 

succinte, clare, formulate într-un limbaj simplist. Instituirea unui asemenea 

compartiment expeditiv ar descărca organul de autoreglementare de solicitări și petiții 

nejustificate.   

 

Concluzia generală a acestui studiu constă în faptul că revizuirea reglementărilor actuale în 

materie de deontologie a avocaților nu necesită neapărat modificări stringente de 

amploare, cu unele mici excepții, însă reclamă întreprinderea de acțiuni pentru 

promovarea acestor standarde etice și formularea de recomandări în vederea interpretării 

acestora, care să corespundă spiritului legislație și moralității sociale, precum și aplicării 

corespunzătoare în situații specifice. În acest sens rolul Uniunii Avocaților din RM este unul 

esențial. 
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