
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Consiliul Național 

pentru Asistență 

Juridică Garantată de 

Stat 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

3. Biroul asociat de avocați 

„Efrim, Roșca și 

asociații” 

1. La art. 10: 
a) se înțelege și se justifică logica modificărilor propuse la art. 10 

alin. (3), considerîndu-se oportun ca verificarea corespunderii condițiilor 

prevăzute la art. 10 să aibă loc la o etapă anterioară etapei la care persoana 

urmează să primească deja licența. Altfel spus, condițiile impuse persoanei 

care a depus cerere de eliberare a licenţei pentru exercitarea profesiei de 

avocat pot fi apreciate ca necesare și „pentru persoanele care solicită 

participarea la examenul de admitere la stagiu sau la cel de calificare”.  

Totuși, a se vedea că, așa cum spune titlul articolului, precum și 

prevederile alin. (1) ale acestuia - articolul 10 reglementează condiții pentru 

persoana care practică activitatea de avocat. Mai mult ca atît, alin. (3) este 

o continuare/devoltare a prevederilor alin. (1). Astfel, reglementarea 

„reputației ireproșabile” la alin. (3), se face în vederea explicitării 

conceptului de „reputație ireproșabilă” menționat la alin. (1). Este nepotrivit 

de a impune la alin. (3) condiția reputației ireproșabile unei categorii de 

persoane care nu este vizată de norma de la alin. (1). Pentru a evita careva 

interpretării arbitrare și a exclude neconcordanțe între norme, se propune 

următoarea formulare pentru partea dispozitivă a alin. (3) al art. 10 după 

cum urmează: 

„(3) Se consideră că nu are reputaţie ireproşabilă, în sensul alin. 

(1), nu poate obține licența de avocat și nu poate exercita profesia de 

Se acceptă parțial. 

Textul alin. (3) art. 10 va avea 

următorul cuprins: 

„(3) În sensul alineatului (1), se 

consideră că nu are reputație 

ireproșabilă și nu i se eliberează licența 

de avocat persoanei care:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



avocat persoana care:”; 

 

b) totodată, venim cu propunerea de a revizui conceptul de reputaţie 

ireproşabilă prin prisma condiţiei impuse de lit. a) a alin. (3) al art. 10. 

Astfel, se propune de a considera ca neavînd reputaţie ireproşabilă 

persoana care a fost condamnată anterior pentru infracţiuni cu intenţie, 

indiferent de gravitatea lor, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale 

sau persoana a fost liberată de răspundere penală.  

Această propunere este justificată prin faptul că, norma în vigoare 

lasă loc de accedere sau de menţinere în profesie a unor persoane 

sancţionate repetat pentru infracţiuni mai puţin grave sau uşoare, săvîrşite 

cu intenţie, dar care, în virtutea faptului că, în calitate de sancţiune a fost 

aplicată amenda, odată cu achitarea acesteia, persoana se consideră ca 

neavînd antecedente penale. Apare întrebarea, poate fi considerată ca avînd 

reputaţie ireproşabilă persoana care a fost sancţionată anterior, eventual de 

cîteva ori, pentru, spre exemplu - trafic de influenţă (art. 326 alin. (1) – 

infracţiune mai puţin gravă), abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 

327 alin. (1) – infracţiune mai puţin gravă), fals în acte publice (art. 332 

alin. (1) – infracţiune uşoară), escrocherie (art. 190 alin. (1) – infracţiune 

mai puţin gravă) etc. În cazul acestor infracţiuni, de multe ori, diferenţa 

dintre categoria de infracţiuni – uşoare, mai puţin grave şi grave, deosebit 

sau excepţional de grave – este generată de cuantumul prejudiciului cauzat, 

dar nu prin esenţa faptei – acţiunii/inacţiunii – săvîrşite.  

Instituirea unei astfel de condiţii creează, odată în plus, garanţia că, 

serviciile de asistenţă juridică vor fi acordate de către persoane cu o bună 

pregătire profesională, dar şi cu un nivel înalt de moralitate. Necesitatea 

respectării acestor două condiţii este susţinută şi de Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova (Hotărîrea CC nr. 3 din 10.02.2011 privind controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale art. I pct.5, art. II şi art. III din Legea 

nr.102 din 28 mai 2010 „Pentru modificarea  şi completarea unor acte 

legislative”, art.10 alin.(3) lit. a) din Legea nr.1260-XV din 19 iulie 2002 

„Cu privire la avocatură”, republicată; § 3.2), care menţionează că: „Astfel, 

pentru a putea profesa avocatura, persoana trebuie să dispună în mod 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



obligatoriu de o bună pregătire profesională şi de moralitate, această 

cerinţă decurge şi din Recomandarea nr.(2000) 21 a Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei, care statuează că „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”.  

Restricţiile impuse de legiuitor sînt în deplină concordanţă cu 

prevederile art. 54 din Constituţie. Instituind norma art. 10 alin.(3) lit. a) 

din Legea cu privire la avocatură, legiuitorul oferă societăţii şi 

justiţiabililor siguranţa că actul de justiţie va fi înfăptuit de persoane, a 

căror credibilitate nu poate fi pusă la îndoială. De menţionat că interdicţia 

contestată este stipulată şi în alte legi naţionale. Astfel, Legea cu privire la 

statutul judecătorului prevede că la funcţia de judecător poate candida 

persoana care nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie; 

Legea cu privire la Procuratură impune pentru candidaţii la funcţia de 

procuror aceeaşi condiţie.  

Condiţia că persoanele care doresc să profeseze avocatura trebuie 

să corespundă anumitor cerinţe este prevăzută şi de Carta principiilor 

fundamentale ale avocatului european, care stipulează că acesta trebuie să 

se bucure de încrederea clienţilor, a terţelor persoane, a instanţelor de 

judecată şi a statului, avocatul trebuie să demonstreze că este demn de 

încredere.  

Dispoziţii similare conţine şi Codul deontologic al avocaţilor din 

Republica Moldova, adoptat de Congresul avocaţilor la 20 decembrie 2002, 

potrivit cărora relaţiile dintre avocat şi client sînt bazate pe onestitate, 

probitate, echitate, corectitudine, sinceritate şi confidenţialitate. 

Responsabilitatea avocatului include atît comportamentul acestuia în 

exercitarea profesiei, cît şi în afara ei. 

...........    

Punînd accentul pe profesionalismul şi reputaţia ireproşabilă a 

avocatului, Curtea consideră că prevederile legale nu contravin nici art. 29 

al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care stipulează „că în 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale fiecare persoană este supusă 

numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



recunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi în vederea 

satisfacerii cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstării 

generale, într-o societate democratică”.”. 

În final, generalizînd cele expuse, propunem următoarea redacţie 

pentru prevederea de la lit. a) a alin. (3) al art. 10 din Legea cu privire la 

avocatură: 

„a) a fost condamnată anterior pentru infracţiuni săvîrşite cu 

intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale sau dacă persoana 

a fost liberată de răspundere penală;”;  

 

c) în contextul celor expuse mai sus, menționăm că abrogarea alin. 

(4) nu este justificată. În cazul în care intenția era ca art. 10 să stabilească 

condiții pentru subiecții participanți în procesul de obținere a licenței, 

începînd cu prima etapă a acestui proces – efectuarea stagiului, atunci, art. 

10 necesită a fi reformula cap-coadă, reglementînd acest fapt foarte clar.  

În circumstanțele în care alin. (1) statuează condițiile pentru 

persoana care urmează să primească licența de avocat, iar alin. (3) vine să 

expliciteze „reputația ireproșabilă” menționată la alin. (1), atunci, nu există 

vreo problemă în menținerea prevederii alin. (4), fapt pentru care 

sugerăm păstrarea normei de la alin. (4) în textul art. 10, asigurînd, 

astfel, ordinea și claritatea textului de lege; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Abrogarea alin. (4) de la alin. (3) art. 

10 are ca temei completarea la art. 15 al 

Legii cu privire la avocatură cu alin. 

(2
1
) care stipulează că toate 

reglementările referitoare la avocat sunt 

aplicabile şi avocatului stagiar, dacă din 

legislaţie nu rezultă altfel.  

Astfel, se consideră inoportun 

excluderea din cadrul proiectului de 

lege abrogarea alin. (4) de la art. 10 

care coroborat cu art. 15 alin. (2
1
), de 

fapt dublează prevederea completată 

luînd în considerare faptul 

reglementarea alin. (4) al art. 10 se 

include în prevederea alin. (2
1
) al art. 

15. Totodată este de menționat că 

excluderea din cadrul proiectului a 

normei propuse la art. 15 alin. (2
1
) de 

asemenea este irelevantă din momentul 

ce, în contextul problemelor discutate 

în cadrul grupului de lucru privind 

avocații stagiari, va genera o serie de 



 

 

 

 

d) în lumina completării propuse la art. 10 alin. (3) lit. b),  se 

propune substituirea noțiunii de „reputație ireproșabilă” prin „bună 

reputație”, or, reputația nu poate fi una ireproșabilă în condițiile în care 

persoana s-a făcut vinovată de săvîrșirea unei infracțiuni din imprudență, iar 

antecedentele penale încă există. Infracțiunea săvîrșită din imprudență 

rămîne să fie o infracțiune, adică o faptă săvîrșită cu vinovăție (chiar dacă 

este o formă mai ușoară a vinovăției). Se susține completarea propusă, dar, 

se consideră oportun de a nu denatura conceptul de „reputație ireproșabilă”, 

valabil și pentru alte profesii din sistemul justiției, cum ar fi judecătorii sau 

procurorii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completări asemănătoare alin. (4) al art. 

10 pe tot proiectul legii (ex. art 51, 54, 

56 etc.).  

 

Nu se acceptă. 

Este de menționat că termenul 

„ireproșabil” trebuie să fie perceput ca 

termen juridic care își are definiția și 

criteriile de determinare a 

ireproșabilității reputației expres 

prevăzut de Legea cu privire la 

avocatură.  

Mai mult decît atît, este necesar de 

atras atenția asupra faptului modificării 

art. 10 alin. (3) lit. a) care stabilește un 

„filtru” destul de dur al reputației 

avocatului, fiind interzisă exercitarea 

activitatății în calitate de avocat chiar și 

în cazurile în care săvîrșește o 

infracțiune ușoară cu intenție dar care 

nu prezintă un grad prejudiciabil la fel 

de înalt cum prezintă unele infracțiuni 

ușoare săvîrșite din imprudență, 

precum și nu aduce atingere profesiei 

de avocat. Un astfel de exemplu poate 

fi încălcarea dreptului de autor și a 

drepturilor conexe (art. 185
1
) sau 

încălcarea dreptului asupra obiectelor 

de proprietate industrială (art. 185
2
). 

Totodată, este important de 

evidențiat faptul că termenul de 

„reputație ireproșabilă” se regăsește și 

în alte legi ce reglementează activitatea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) completarea propusă la art. 10 alin. (3) lit. e) este una tautologică 

ca și conținut, în raport cu restul textului normei indicate. Orice activitate, 

comportament sau activitate care este incompatibilă cu normele Codului 

deontologic va aduce atingere demnității profesiei de avocat și orice 

activitate sau comportament care va aduce atingere demnității profesiei de 

avocat va presupune încălcarea Codului deontologic al avocatului. Astfel, 

considerăm oportună menţinerea lit. e) din alin. (3) al art. 10 în redacţia 

prezentată de norma în vigoare. 
 

2. La art. 14: 

a) amendamentul propus la art. 14 alin. (1) lit. d) este unul 

problematic. În acest sens este necesar a se vedea art. 25 alin. (1) din Codul 

de procedură penală – „în temeiul unei hotărîri defintive persoana este 

declarată vinovată și poate fi supusă unei pedepse penale”. Totodată, 

conform art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală – „(1) Hotărîrea 

instanţei de judecată într-o cauză penală devine executorie la data cînd a 

rămas definitivă.”. 

Coroborarea normei modificate, conform redacției din proiect, cu 

prevederile Codului de procedură penală, ar putea genera situația în care un 

avocat condamnat definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni (inclusiv 

actorilor justiției, cum ar fi: Legea cu 

privire la administratorii autorizați, 

Legea cu privire la Avocatul Poporului, 

Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, Legea cu privire la 

Centrul Național Anticorupție etc. 

Totodată, remarcăm că 

ireproșabilitatea reputației poate fi 

calculată ca fiind ireproșabilă în 

dependență de delimitarea calității de 

profesionist în raport cu viața privată a 

acestuia. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



deosebit de gravă sau excepțional de gravă), cu o sancțiune executorie deja, 

va continua să aibă dreptul de a practica avocatura pînă la rămînerea 

hotărîrii instanței irevocabile. În cazul în care procesul penal va fi ajuns 

pînă la recurs – această perioadă se poate prelungi pînă la ani de zile. Astfel, 

vom avea un avocat cu antecedente penale care va avea dreptul să practice 

avocatura, chir dacă persoana cu antecedente penale nu are dreptul să 

practice această profesie - a se vedea art.110 alin. (1) din Codul penal – 

Articolul 110. Noţiunea de antecedente penale - Antecedentele penale 

reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămînerii 

definitive a sentinţei de condamnare, generînd consecinţe de drept 

nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor 

penale sau reabilitării.  

Pornind de la aceste raţionamente, considerăm absolut 

nejustificată distorsionarea conceptului de caracter executoriu al unei 

hotărîri judecătoreşti, interdependenţa acestuia de caracterul definitiv al 

hotărîrii şi consecinţele juridice ale unei astfel de hotărîrii. Cu atît mai 

mult, este inexplicabil faptul de ce se intenționează admiterea unui 

tratament discriminatoriu faţă de toţi ceilalţi subiecţi care nimeresc sub 

incidenţa unei hotărîri definitive justifică în raport cu avocaţii, propunînd 

norme speciale pentru aceştia din urmă. În virtutea celor expuse, se 

consideră indispensabilă excluderea din textul de modificare propus în 

proiect a expresiei „cuvîntul „definitiv” se substituie cu cuvîntul 

„irevocabil””; 

 

b) completarea propusă la alin. (4) al art. 14 nu-și are locul în acest 

articol, or, alin. (4) reglementează organizarea activității de avocat, iar art. 

14 se referă la aspectul personal al activității de avocat – la dreptul de a 

practica această profesie, și nu la aspectul organizatoric al desfășurării 

acesteia. 

 

3. Completarea propusă la alin. (2
1
) al art. 15 este una foarte vagă. 

Înțelegem că norma aceasta este, de fapt, norma de la art. 10 alin. (4), care 

s-a propus a fi abrogată. Totuși, avînd în vedere că art. 10 alin. (4) se referea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 



la condițiile statuate de art. 10, se consideră oportun ca în art. 15 alin. (2
1
) 

să se expliciteze care reglementări referitoare la avocat sunt aplicabile și 

stagiarului – cele de la art. 10 sau și cele, spre exemplu, referitoare la 

organizarea activității avocatului? 
 

4. La art. 19: 

a) la art. 19 alin. (1), majorarea termenului de la 18 luni la 24 de 

luni, fără a indica exact care sunt criteriile de fixare a termenului și care 

este actul care va stabili termenul de efectuare a stagiului, pare că va 

genera probleme la implementarea prevederii.  

Totodată, majorarea termenului de efectuare a stagiului este 

neproporțională în raport cu reprezentanții altor profesii din domeniul 

justiţiei. Astfel, spre exemplu, pentru procurori și judecători, termenul de 

pregătire iniţială este, per ansamblu,de 18 luni în cadrul Institutului 

Național al Justiției, termen care cuprinde și perioada de practică și cea 

teoretică.  

De asemenea, pentru comparație poate fi luat stagiul stabilit pentru 

notari. Ministerul Justiției în calitate de autor al proiectului Legii privind 

organizarea activității notarilor prevede pentru aceștia un stagiu de 18 luni – 

stabilit de lege.  

În cazul reglementării unor profesii din cadrul aceluiași sistem – 

sistemul justiției, se consideră necesar de a le reglementa analogic și 

proporțional una față de alta, reieșind din complexitatea, importanța și 

condițiile impuse pentru fiecare dintre ele, inclusiv prin instrumente 

internaționale, păstrînd consecvența în abordarea obiectelor de 

reglementare; 

 

b) în cadrul aceleași norme – art. 19 alin. (1), prevederea „Stagiul 

profesional se finalizează la admiterea în profesia de avocat sau la 

expirarea a 24 de luni de stagiu.”. Este una problematică.  

Persoana care a susținut examenul de calificare, nu mai are statut de 

stagiar. Totuși, această persoană nu este încă avocat, or, admiterea în 

profesie se face prin obținerea licenței, iar susținerea examenului – este doar 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 



o etapă, urmînd verificarea corespunderii celorlalte condiții. Totodată, avînd 

în vedere că stagiul se efectuează în baza unui contract de stagiu, în 

condițiile în care s-a prevăzut că acesta poate dura între 18 și 24 de luni, se 

presupune că durata stagiului va fi indicată în contract, iar acesta nu poate 

depăși termenul de după examenul de calificare. 

Înțelegem că s-a dorit a soluționa problema privind statutul 

persoanelor care au susținut examenul de calificare și nu au primit încă 

licența, precum și a celor care au finalizat stagiul, dar încă nu a avut loc 

examenul de calificare, totuși, menținerea acestora în calitatea continuă de 

stagiar este incorectă. Susținem faptul că aceste persoane ar trebui să aibă 

posibilitatea să-și continue activitatea, în speță, pe marginea 

dosarelor/activităților inițiate în perioada de stagiu. Totuși, nici nu putem să 

reglementăm de o manieră care să favorizeze desfășurarea activității fără 

participarea la examenul de calificare sau fără înregistrarea unei formei 

organizatorice – cabinet sau birou. 

 Astfel, ca alternativă, propunem excluderea din textul alin. (1) a 

propoziției „Stagiul profesional se finalizează la admiterea în profesia de 

avocat sau la expirarea a 24 de luni de stagiu” și completarea art. 19 cu 

două alineate noi  – (7) şi (8) cu următorul cuprins:  

„(7) Persoana care a finalizat stagiul, pînă la susținerea 

examenului de calificare, precum și persoana care a promovat examenul 

de calificare – pînă la înregistrarea la Ministerul Justiției au dreptul să-și 

continue activitățile inițiate în baza contractelor de asistență juridică 

încheiate în perioada stagiului profesional, fără dreptul de a încheia alte 

contracte de asistență juridică în perioada de după finisarea stagiului 

pînă la înregistrarea la Ministerul Justiției.”.  

(8) Raporturile dintre avocatul stagiar și avocatul îndrumător se 

păstrează pînă la susținerea (promovarea/nepromovarea) examenului de 

calificare. 

  

Suplimentar, pentru a nu susţine comoditatea aflării prelungite în 

statut de avocat stagiar, se consideră necesar de a prevedea expres în 

textul de lege, că avocatul stagiar, după finalizarea stagiului profesional, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Odată cu finalizarea stagiului 

profesional, persoana nu mai are statut 



are obligaţia să participe la primul examen de calificare, organizat după 

încheierea stagiului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) la art. 19 alin. (3) se menționează imperativ că, contractul de 

efectuare a stagiului nu poartă un caracter oneros. Totodată, în aceeași 

normă, se prevede că avocatul stagiar poate fi remunerat de către avocatul 

îndrumător. În cazul în care se menționează că contractul este neoneros, 

aceasta presupune că niciuna dintre părți nu achită pentru realizarea 

drepturilor și obligațiilor ce-i revin în temeiul contractului de efectuare a 

stagiului. Astfel, apare întrebarea – pentru ce, pentru care activități poate fi 

remunerat avocatul stagiar? 

Norma este neclară și va crea dificultăți în aplicare. Suntem de acord 

cu faptul că în cadrul efectuării stagiului, avocatul stagiar, implicit 

desfășoară și alte activități, care nu sunt strict proprii stagiului, dar care sunt 

firești în cadrul activității într-un birou/cabinet de avocatură și este corect și 

judicios să fie remunerat pentru acestea. În acest caz, norma trebuie să 

prevadă clar pentru care activități poate fi remunerat avocatul stagiar și sunt 

aceste activități prestate în bază de contract de angajare sau, totuși, în 

temeiul activității de stagiare? Dacă e vorba despre ultima situație, 

propunem reformularea prevederii referitoare la caracterul neoneros al 

contractului în sensul excluderii aspectului imperativ al normei și statuării 

clare că, „Avocatul îndrumător nu are dreptul să încaseze de la avocatul 

stagiar remunerare pentru efectuarea stagiului. Avocatul stagiar poate fi 

remunerat pentru activitatea desfășurată în timpul stagiului în cadrul 

biroului asociat sau a cabinetului avocatului.”; 

 

de avocat stagiar, ci doar are dreptul de 

a-și continua contractele de asistență 

juridică încheiate în timpul stagiului. 

Mai mult decît atît, persoanele care nu 

au acces în profesia de avocat în decurs 

de 2 ani de la finalizarea stagiului 

profesional vor fi obligați de a efectua, 

în mod repetat, stagiul profesional 

pentru o perioadă de 6 luni. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) propunerea de la alin. (7) nu se susține. Nu este justificată 

necesitatea efectuării repetate a stagiului pe o durată de 6 luni după doar un 

an de la finalizarea stagiului profesional efectuat o dată. Se consideră mult 

mai rezonabilă posibilitatea prelungirii stagiului repetat de la 3 luni la 6 

luni, dar nu micșorarea termenului de 3 ani, prevăzut de norma în 

vigoare. Mai mult ca atît, termenul de 3 ani a fost stabilit inițial în legea în 

vigoare, pornind de la analogia cu termenul stabilit pentru candidații la 

funcția de judecător și procuror, care au absolvit Institutul Național al 

Justiției. Se consideră nejustificată stabilirea unor condiții mai stricte pentru 

avocați, în raport cu celelalte profesii conexe sistemului justiției, mai ales pe 

fundalul propunerilor care urmăresc liberalizarea condițiilor de accedere în 

profesie (și ne referim aici la modificările care vizează antecedentele 

penale).  

Suplimentar, ar putea apărea situația în care persoana, în tipul unui 

an, a fost la un singur examen de calificare, nereușind să valorifice dreptul 

de a participa la un examen repetat – ce se întîmplă cu ea? Va avea obligația 

să efectueze stagiul repetat de 6 luni? Este o inechitate. Persoana care a 

efectuat deja un stagiu de 18 luni, adică de un an și jumătate, nu va uita 

abilitățile și cunoștințele acumulate în această perioadă după doar un an de 

la finalizarea stagiului. Cu atît mai mult, nu este necesară stabilirea acestei 

condiții pentru o persoană care a efectuat un stagiu timp de 24 de luni; 

 

e) condiția propusă la art. 19 alin. (8) pune în condiții 

neproporționale persoanele care au efectuat un stagiu profesional cu cele 

care sunt scutite de efectuarea stagiului.  

Condiția valorificării dreptului de a participa la un examen repetat, - imediat 

următor – este una disproporțională. Or, conform normei propuse la alin. 

(2), posibilitatea solicitării de admitere la examenul repetat este 

reglementată fără a indica un termen exact, ceea ce, teoretic, ar putea 

presupune posibilitatea participării la un examen organizat într-o sesiune 

ulterioară examenului imediat următor.  

Autorul nu a justificat în nota informativă care este raționamentul 

impunerii acestei categorii de persoane ca examenul repetat să fie cel 

Se acceptă parțial. 

Pentru a nu crea situația în care 

persoana după efectuarea stagiului 

profesional va trebui să efectueze 

repetat stagiul profesional din moment 

ce nu a promovat examenul de 

calificare și a fost în  imposibilitate de a 

participa la următorul examen de 

calificare, se propune de a extinde 

termenul prevăzut de la 1 la 2 ani. 

Aceasta oferă posibilitatea de a susține 

examenul de calificare, inclusiv și cel 

repetat chiar dacă au intervenit anumite 

situații ce nu depind de voința 

persoanei ce a finalizat stagiul 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Persoana ce a efectuat stagiul 

profesional are prestabilit termenul de 2 

ani pentru a susține examenul de 

calificare sau, eventual, de a-l susține 

repetat. Rezonabilitatea termenului 

impus pentru categoria menționată 

supra este valorificarea capacităților 

obținute în cadrul efectuării stagiului 

profesional și nu favorizarea într-un fel 

a categoriei de persoane care nu cad 



imediat următor examenului picat. 

 

5. La art. 21. Declarația sub jurămînt este logic să fie depusă de 

către persoana care a promovat examenul de calificare, doar ea are 

justificarea de a depune un jurămînt, încălcarea căruia i-ar putea fi imputată, 

or, jurămîntul este o obligație pentru persoana care are dreptul să practice 

avocatura, iar acesta este doar cel care a trecut examenul, corespunde 

condițiile și primește licența. Avînd în vedere că avocatul stagiar are alt 

areal de obligații și un alt statut decît avocatul, în cazul în care se insistă 

asupra obligației de depunere a declarației sub jurămînt, se sugerează 

elaborarea unui jurămînt diferit al avocatul stagiar, în raport cu cel al 

avocatului.   

 

6. Se consideră nejustificată mutarea normei de la art. 22 alin. (2) 

din norma de la art. 21, or, articolul din urmă, reglementează actele necesare 

pentru admiterea în profesie, indicînd care sunt acestea la fiecare etapă a 

procesului de admitere în profesie. Art. 22 rămîne să reglementeze doar 

eliberarea licenței și conceptul acesteia. 

Totodată, se consideră necesar de a păstra declarația sub jurămînt ca 

document necesar la eliberarea licenței din considerentele expuse la pct. 5 

din prezentul aviz. 

 

 

 

 

 

 

7. La art. 22 alin. (5), nu se acceptă ca prin ordin al ministrului 

justiției să se stabilească taxa de stat pentru eliberarea licenței. Taxele de 

stat se stabilesc prin lege, iar plățile pentru anumite servicii pot fi stabilite 

prin hotărîri de Guvern – așa sunt reglementate toate plățile și taxele impuse 

de către stat. Remarca este valabilă și pentru taxele pentru eliberarea 

duplicatelor. 

sub incidența art. 10 alin. (2).  

 

Se acceptă parțial. 

Cuvintele „Declarația sub jurămînt” 

au fost substituite cu cuvintele 

„Declarația pe proprie răspundere”. 

 

 

 

 

 

 

 

Se aceptă parțial. 

Prevederea menționată are ca scop 

completarea temeiului juridic de 

prezentare a actelor necesare întru 

eliberarea licenței de avocat. 

În partea ce ține de declarația sub 

jurămînt (actuala „pe proprie 

răspundere”), acesta se prezintă la 

Comisia de licențiere pentru admiterea 

la examenul de calificare și nu este 

nevoie de dublat procedura și în cazul 

eliberării licenței de către Ministerul 

Justiției. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 



 

8. La art. 25: 

a) completarea propusă la art. 25 alin. (1) lit. d
1
) este în contradicție 

cu prevederea de la art. 13 alin. (1) lit. d), or, aceasta din urmă indică clar că 

suspendarea se face pînă la achitarea integrală a restanței.  

În condiţiile în care se intenţionează instituirea acestui temei 

pentru retragerea licenţei, se consideră necesară punerea de acord a 

normei de la art. 25 alin. (1) lit. d
1
) cu norma de la art. 13 alin. (1) lit. d) 

prin completarea celei din urmă cu textul „ , dar nu mai mult de 6 luni.”; 

 

b) redacția propusă pentru norma de la art. 25 alin. (1) lit. g) este 

una care contravine principiilor de drept penal și procesual-penal. Astfel, 

pot apărea situații cînd, un avocat sancționat definitiv (adică cu o pedeapsa 

aplicată executorie) – fie, spre exemplu, privat de dreptul de a desfășura 

activitatea de avocat sau condamnat la pedeapsa cu închisoarea cu executare 

(aflat deja în penitenciar) (adică o persoană cu antecedente penale pentru 

infracțiuni, indiferent de nivelul de gravitate – deosebit de grave, 

excepțional de grave) – va fi, încă deținătorul licenței de avocat și, teoretic, 

va putea profesa, ceea ce este un non-sens, o prevedere mult prea permisivă 

care face o defavoare profesiei de avocat în ansamblul său. Astfel, o 

persoană care a priori nu ar fi fost admisă nici măcar la stagiul profesional 

din motivul antecedentelor, va avea dreptul legal de a profesa. Are loc 

devalorizarea profesiei şi statutului de avocat. 

 

9. La art. 30 alin. (4), conform redacției din proiect nu este clar în 

sarcina cui se pune obligația de notificare a Ministerului Justiției despre 

faptul decesului fondatorului cabinetului avocatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Este imposibil de identificat exact 

persoana care va notifica Ministerul 

Justiției privind decesul avocatului din 

cadrul cabinetului avocatului. Din 

practică observăm că cel mai des 

Minsiterul Justiției este notificat de 

către rudele defunctului însă nu putem 

stabili pentru aceștia ca fiind o 



 

 

10. La art. 31alin. (6), se propune de substituit „conducătorul 

biroului” prin „biroul”, or acesta este persoană juridică și poate să apară 

independent. Mai mult ca atît, ce se întîmplă în cazul în care conducătorul 

este cel decedat, iar de la decesul acestuia pînă la desemnarea noului 

conducător trece mai mult de o lună? Cui îi va reveni sarcina de a notifica 

Ministerul Justiției? 

 

11. La art. 32: 

a) la art. 32 alin. (1
1
), pentru început, menționăm că articolul 

reglementează înregistrarea formelor de organizare, ceea ce nu presupune 

doar sediu, dar și: modificare a numărului de avocaţi, de schimbare a 

denumirii. Totodată, relevăm că modificarea datelor respective are loc nu 

prin cerere, dar prin înscrierea lor în registrul ținut de minister. Respectiv, 

pentru înregistrarea modificărilor – se depune cererea, la care se anexează 

celelalte materiale. Astfel, norma urmează a fi revăzută în vederea 

reglementării exacte și corecte a acțiunilor și procedurii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) referitor la alin. (1
1
) lit. b) – copia buletinului de identitate – nu 

este clar al cui buletin se are în vedere și de ce la înregistrarea sediului se 

depune copia buletinului? Chiar dacă ar fi schimbarea membrilor. Stabilirea 

obligație. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

Parțial se acceptă. 

Modificarea sediului cabinetului 

avocatului sau biroului asociat de 

avocați presupune o procedură mai 

complexă decît o simplă cerere. Astfel 

la cerere este necesar de anexat, pe 

lîngă actele de identificare a 

avocatului/avocaților, actele ce 

dovedesc dreptul asupra imobilului, 

procesul verbal de modificare a 

sediului în cazul biroului asociat de 

avocați, precum și datele de contact 

care în eventualitate se pot schimba 

odată cu schimbarea sediului. 

Astfel, în cazul modificării a 

numărului de avocați sau a denumirii 

nu este necesar un set complex de acte 

ci doar o cerere simplă de solicitare cu 

anexarea actelor de identificare. 

 

Se acceptă. 

 

 



listei actelor necesare a fi prezentate la înregistrarea modificărilor 

referitoare la sediu, la datele de contact, membri etc., se consideră că trebuie 

să se facă, aplicînd analogia cu situația în care are lor înregistrarea inițială a 

biroului/cabinetului. Astfel, spre exemplu, la înregistrarea biroului se 

depune copia licenței pentru exercitarea profesiei de avocat a membrului 

care se asociază, dar nu copia buletinului de identitate – a se vedea alin. (1) 

al articolului în cauză; 

 

c) la alin. (1
1
) lit. c) – se remarcă o neconcordanţă de procedură în 

partea ce se referă la organul ce urmează a fi notificat la etapa înregistrării 

iniţiale a biroului/cabinetului şi cel ce urmează a fi notificat la înregistrarea 

modificărilor. Astfel, în primul caz are loc notificarea Uniunii Avocaţilor, 

iar în cazul înregistrării modificărilor - baroul? Astfel, norma propusă la lit. 

c) pierde din consecutivitatea acțiunilor. Obiecția este valabilă și pentru 

prevederea de la alin. (1
2
) lit. e).  

În cazul în care se intenţionează, totuşi menţinerea prevederii de 

notificare a baroului despre înregistrarea modificărilor, se propune 

instituirea unor norme care să reglementeze comunicarea dintre barou şi 

Uniunea Avocaţilor în vederea transmiterii datelor de la barou la Uniune;   

 

d) la alin. (1
1
) lit. e) se propune a fi revizuită în sensul 

concretizării acesteia, or, la studierea ei se conturează întrebarea – 

informația privind datele de contact ale cărui avocat urmează a fi 

prezentată? Cînd vorbim despre un cabinet al avocatului – întrebarea se 

epuizează, dar cînd ne referim la un birou asociat – datele cărui avocat vor 

fi prezentate? 

 

 

 

e) prevederea de la alin. (1
2
) la lit. a) reglementează doar situația 

cabinetului avocatului. Astfel, norma lasă fără reglementare care este actul 

ce urmează a fi prezentat în vederea certificării deciziei de dizolvare a 

biroului asociat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În cazul biroului asociat, acesta se 

prezintă în relațiile cu terții, inclusiv și 

în relațiile cu autoritățile publice ca 

fiind persoană juridică, astfel 

informația privind datele de contact 

transmise Ministerului Justiției vor fi, 

respectiv, ale biroului asociat. 

 

Se acceptă. 

 

 

 



 

g) la alin. (2
1
) lit. d) se propune de a fi completată cu textul 

„/membrilor”, or, norma se referă și la birouri, nu doar la cabinete. 

 

12. La art. 35
1
: 

a) la alin. (1) lit. a), se propune a completa norma cu cuvintele „la 

data desfășurării alegerilor” – pentru a nu taxa avocații care la un moment 

dat au avut activitatea suspendată, dar care, deja, au reluat-o și o continuă la 

data alegerilor; 

 

b) referitor la condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) – se consideră a 

fi una abuzivă şi necesită a fi exclusă din proiect. Avocatul care are o 

sancțiune disciplinară nestinsă poate că nu ar putea să candideze la o funcție 

în cadrul organelor de autoadministrare, dar dreptul la vot – acesta este unul 

fundamental, personal. Chiar și persoanele care își execută pedeapsa cu 

închisoarea au dreptul la vot, cînd vorbim despre alegeri generale în stat, 

darămite un avocat care este sancționat disciplinar cu mustrare, spre 

exemplu. 

Autorul proiectului nu explică nici într-un fel în nota informativă la 

proiect propunerile respective, astfel, acestea nu pot fi considerate decît 

abuzive; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) prevederea de la alin. (4) vine în contradicție cu prevederile art. 

34 alin. (4) din proiect - „(4) În reglementările cu privire la organizarea 

alegerilor în cadrul Uniunii Avocaților se poate prevedea exprimarea 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

Prevederea ce limitează dreptul de a 

participa la vot pentru avocații care au 

sancțiuni disciplinare a fost exclus cu 

excepția celor de suspendare a 

activității de avocat. 

Justificarea interdicției votului 

pentru avocații care au activitatea 

suspendată se regăsește în exercitarea 

voinței de a contribui în favoarea 

avocaturii în general. Or, avînd 

activitatea suspendată din motivul unei 

încălcări disciplinare grave, 

desfășurarea unui proces penal sau 

desfășurarea unei activități 

incompatibile cu profesia de avocat nu 

poate fi considerată ca o voință de a 

contribui la îmbunătățirea sistemului 

avocaturii. 

 

Nu se acceptă. 

Prin intermediul proiectului de lege 

se stabilește expres că votul de bază se 



votului în formă electronică, cu respectarea dispozițiilor legale privind 

cvorumul.”. 

Astfel, pe de o parte, legea prevede doar ca o posibilitate exprimarea 

votului în mod electronic, iar acest fapt urmează să fie reglemntat prin act al 

Uniunii Avocaților. Pe de altă parte, la alin. (4) al art. 35
1
, se reglementează 

la nivel de lege, ca regulă, că votarea are loc prin sistem electronic. Autorul 

trebuie să-și identifice întîi intențiile cu referire la 2 subiecte: 

- modalitatea de exprimare a votlui va fi reglementată prin lege sau 

prin act al Uniunii Avocaților? 

- votarea prin sistem electronic este regula, iar votarea la Congres sau 

la Adunarea Generală este alternativa? Sau invers? 

În lipsa unei reguli exacte, neclaritatea legii, coliziunile acesteia vor 

genera dificultăți la aplicare, lăsînd loc de interpretări arbitrare și de practici 

neuniforme. 

 

13. La art. 36: 

a) la alin. (1) – avînd în vedere că Congresul este un organ de 

administrare, norma legală trebuie să reglementeze foarte clar cine îl 

constituie. Formularea propusă, conform căreia la Congres pot participa toți 

avocații, lasă impresia că Congresul nu este un organ, dar o adunare 

generală a avocaților. Astfel, se propune a reglementa că, „La lucrările 

Congresului participă toţi avocaţii. La necesitate, Statutul profesiei de 

avocat poate stabili reguli cu privire la participarea la Congres doar a 

delegaților din partea barourilor, modul de efectuare a delegării şi modul 

de participare a delegaţilor”;. 
 

b) la alin. (5) – cvorumul propus în proiect este unul prea mic 

pentru a asigura reprezentativitatea într-un organ de nivelul Congresului 

care are atribuții de așa anvergură, precum cele stabilite la art. 37.  

Suntem de acord cu persistența problemei constituirii cvorumului la 

ședințele Congresului, astfel, încît să se asigure posibilitatea desfășurării 

ședințelor acestuia. Totuși, stabilirea din start, pentru considerarea 

Congresului ca legal constituit – participarea a doar 1/5 din totalitatea 

va exprima prin intermediul votului 

electronic iar modul și condițiile se va 

stabili de către Uniunea Avocaților. 

Astfel, ca răspuns la obiecția facută 

se evidențiază faptul că votul electronic 

va fi votul de bază, iar votul cu 

prezența la Congres sau Adunarea 

Generală va fi cea alternativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 



avocaților cu drept de vot – se consideră o soluție nejustificată. Avînd în 

vedere că Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaților, legea, pe de 

o parte, trebuie să asigure realizarea rolului acestuia – de organ 

reprezentativ, dînd șansa acestei reprezentativități prin stabilirea cvorumului 

doar prin participarea majorității din numărul avocaților. Pe de altă parte, 

legea poate să taxeze neparticiparea la sesiunile acestui organ prin oferirea 

posibilității legale de a considera ședința deliberativă prin participarea unui 

număr mai mic de participanți. Totuși, subliniem, această „taxare” nu 

trebuie să aibă loc din prima încercare de întrunire a Congresului.  

Astfel, propunem pentru prima propoziție din art. 36 alin. (5) din 

proiect următoarea redacție - „Congresul se consideră legal constituit 

dacă la el participă cel puțin jumătate din avocații cu drept de vot.”. În 

propoziția a doua, considerăm că poate fi menţinut orice raport sau pur şi 

simplu de a menţiona că şedinţa se consideră deliberativă, indiferent de 

numărul avocaţilor cu drept de vot care participă la aceasta.   

 

Propoziția a doua se propune de a fi completată, după cuvîntul 

„convoacă”, cu cuvîntul „repetat”, pentru a păstra claritatea normei.  

 

Prevederile de la alin. (5) reglementează că pentru a fi cvorum – la 

Congres trebuie să „participe” un anumit număr de avocați. Adică la etapa 

la care se stabilește dacă este sau nu cvorum – votului încă nu se i supune 

nici o chestiune. Apare întrebarea, cum exprimarea unui vot electronic, care 

se dă (nu este clar din prevederile proiectului cum) anterior sau ulterior 

sesiunii Congresului, asigură cvorumul în cadrul sesiunii respective. Avînd 

în vedere că exprimarea votului ca procedură are loc după supunerea 

votului, nu este clar cum se desfășoară aceasta, nu este clar cum în 

condițiile în care inițial, la început de sesiune, cînd chestiunea respectivă 

încă nu a fost pusă în discuție, deoarece inițial se verifică existența sau nu a 

cvorumului – cum votul electronic se consideră participare, care se ia în 

calcul la stabilirea existenței sau nu a cvorumului? 

În cazul în care hotărîrile Congresului se votează cu majoritatea de 

voturi ale celor prezenți la sesiune, reiterăm, că rapoartele indicate la alin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

Se acceptă. 

Art. 35
1
 alin. (4) din prezentul 

proiect de lege stabilește că modul și 

condițiile de verificare a cvorumului se 

reglementează în Statutul profesiei de 

avocat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5), cu atît mai mult nu sunt justificate. 

 

c) norma de la alin. (8), avînd în vedere conținutul/obiectul de 

reglementare al acesteia – se recomandă a fi plasată, fie în art. 35, fie în art. 

37 ca alineat separat. Totuși, avînd în vedere că aceasta statuează modul de 

alegere a Președintelui Uniunii Avocaților, se consideră mult mai rațională 

plasarea acesteia în art. 35, care reglementează statutul Uniunii, structură, 

competențe. Plasarea acestei prevederi în articolul care reglementează 

Congresul, componența și modul de luare a deciziilor nu este justifică.  

 

 

 

 

 

14. La art. 37
1
 se propune de a se indica clar că, avocații din rezervă 

exercită mandatul doar în partea rămasă neexecutată, pentru a nu crea 

confuzii la interpretarea conceptului de rezervă. 

 

15. La art. 38: 

a) la alin. (3), autorul utilizează o terminologie greoaie, pasibilă de a 

crea confuzii. Astfel, dacă noțiunea de „delegații barourilor” – este 

accesibilă li clară, atunci noțiune de pur și simplu „delegați” – nu este clar 

la cine se referă autorul atunci cînd indică „(3) Mandatul delegaților 

barourilor în Consiliul Uniunii Avocaţilor este de 4 ani. Mandatul 

delegaților în Consiliul Uniunii Avocaţilor este de 4 ani.”.  

Suplimentar, apare întrebarea – cît este de valabilă utilizarea 

instituției rezervei în cazul Consiliului Uniunii Avocaților, cînd membrii 

consiliului nu se aleg, dar sunt de drept – președintele Uniunii Avocaților, 

decanii barourilor şi avocaţii delegaţi de barouri. Rezerva ar putea fi 

aplicată pentru funcția de decan al baroului, spre exemplu, dar nu pentru 

membru al Consiliului. De asemenea, neprezentarea la 3 ședințe ale 

Consiliului într-o perioadă de 6 luni nu ar putea genera încetarea mandatului 

de decan al baroului, or, așa cum am spus mai sus – calitatea de membru în 

 

 

Se acceptă parțial. 

Art. 35 reglementează structura și 

organizarea Uniunii Avocaților. Din 

aceste considerente nu este oportun de 

inclus prevederea de la alin. (8) din 

prezentul proiect la articolul menționat 

supra, ci la art. 37 din Legea cu privire 

la avocatură care reglementează, de 

fapt, competența Congresului în cadrul 

căreia se include și alegerea 

președintelui Uniunii Avocaților. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

La cazul gramatical corespunzător se 

completează după cuvîntul „delegatul” 

cu cuvîntul „baroului”. 

În partea ce ține de funcționarea 

instituției rezervei în cadrul Consiliului 

Uniunii Avocaților, este de menționat 

că aceasta se aplică doar delegaților 

barourilor în cadrul acesteia și 

nicidecum membrilor de drept. Astefl, 

alin. (3) al articolului 38 stabilește 

expres „…În cazul încetării mandatului 

unuia dintre delegații barourilor în 

cadrul Consiliului, înlocuitorul lui din 



consiliu este deținută în virtutea deținerii funcției de decan; 

 

 

 

b) la alin. (4), completarea propusă oferă președintelui Uniunii 

Avocaților o funcție abuzivă, or, ordinea de zi a ședințelor unui organ 

colegial se stabilește în comun, se aprobă de către acesta, aceasta 

reprezentînd „foaia de parcurs” al organului pentru ședința respectivă. 

Astfel, Președintele Uniunii Avocaților poate propune modificarea agendei, 

dar nu poate să aprobe aceste modificări; 

 

c) la alin. (6) – avînd în vedere că alin. (2), care reglementează 

componența Consiliului, nu a fost modificat, nu e clar ce are în vedere 

autorul proiectului cînd utilizează noțiunea de „membri aleși”, întrucît la 

funcția de membru al Consiliului nu se alege, funcția se deține în virtutea 

altei funcții sau prin delegare.  

Avînd în vedere importanța și anvergura atribuțiilor Consiliului, 

precum și faptul că acesta este un organ reprezentativ și deliberativ, se 

consideră oportună menținerea prevederii conform căreia  hotărîrile 

Consiliului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului. În caz contrar 

există riscul denaturării conceptului de reprezentativitate; 

 

d) prevederea alin. (8) nu este proprie unui text de lege, aceasta 

reglementînd un aspect organizatoric intern, putînd fi statuată printr-un 

regulament intern de activitate al Consiliului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

lista de rezervă a Consiliului Uniunii 

Avocaților execută diferenţa de 

mandat”. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Prevederea asupra căreia se 

obiectează reglementează în ordine 

generală faptul precum că fiecare din 

memrii ai Consiliului vor fi 

responsabili de cîte unul sau mai multe 

domenii din sistemul avocaturii. În 

eventalitate, prin actele interne ale 

Consiliului poate fi reglementată 

condițiile și procedura de repartizare a 

domeniilor. 



 

e) la alin. (9) se propune de a completa norma cu indicarea 

momentului la care începe să curgă termenul de 10 zile, spre exemplu, de la 

momentul adoptării; 

 

f) la alin. (10) – pentru a acoperi situațiile reglementate la art. 40 

alin. (3) din proiect, adică atunci, cînd Președintele Uniunii Avocaților 

lipsește, se propune următoarea formulare a normei de la alin. (10): 

„Procesul verbal al ședinței Consiliului Uniunii Avocaților este semnat de 

președintele ședinței și secretarul acesteia”.  

De asemenea, se propune ca lucrările de secretariat ale organelor de 

autoadministrare, inclusiv în temeiul art. 46, să fie asigurate de Secretariat, 

asigurînd membrilor acestora posibilitatea de a se concentra pe activitatea 

nemijlocită a organului. 

 

16. Amendamentele propuse prin prevederea de la art. 41alin. (3) se 

consideră a fi nejustificate. Mai mult ca atît, o normă similară este statuată 

astăzi pentru secretarul general al instanțelor judecătorești. Propunerea lasă 

loc de alegere arbitrară a unei persoane necalificate în această funcție.  

Norma în vigoare este mult mai clară, care oferă mai multe garanții 

de calitate. Mai mult ca atît, pe lîngă faptul că, condiția experienței a fost 

micșorată de la 5 la 2 ani, nu este clar în ce domeniu urmează să fie această 

experiență? În condițiile propuse de proiect, în calitate de secretar general al 

Uniunii Avocaților ar putea fi angajată un absolvent de matematică sau arte 

plastice, care are 2 ani de experiență în calitate de vînzător ambulant.  

 

17. La art. 43
1
: 

a) din prevederile articolului, nu este clar care este perioada pentru 

care comisia activează. Este o comisie permanentă cu un mandat pentru un 

anumit termen sau este o comisie constituită ad-hoc pentru fiecare examen? 

 

b) la alin. (4) – soluția oferită nu este una binevenită. Aceasta și este 

rațiunea conceptului de „contestare” – pentru a examina din nou lucrarea și 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

Alin. (10) este completat cu 

propoziția „În caz de absență a 

Președintelui Uniunii Avocaților, 

procesul verbal este semnat de 

membrul desemnat în conformitate cu 

art. 40 alin. (3).” 

 

 

 

Se acceptă. 

Alin. (3) al art. 41 din prezentul 

proiect va avea următorul cuprins: 

„(3) În funcţia de secretar general 

poate fi angajată persoana care are 

studii superioare şi experiență de cel 

puţin 2 ani în domeniul studiilor 

promovate, conform atribuțiilor care îi 

revin.” 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Comisia de contestare, fiind un 



pentru a-i da o nouă apreciere, dar nu pentru a însuma calificativele acesteia 

cu cele ale comisiei de licențiere, care de fapt și au fost contestate. Soluția 

propusă pentru stabilirea calificativului în rezultatul contestației reprezintă o 

denaturare a conceptului de contestare.  

 

 

 

 

 

 

Propoziția a doua se propune de a fi expusă în următoarea redacție – 

„Hotărîrea Comisiei de contestare se semnează de membrii săi.” Or, așa este 

și firesc – să semneze cei care au avut calitatea de membru al Comisiei de 

contestare. Într-o normă care reglementează subiecții responsabili de 

semnarea hotărîrilor comisiei respective nu este nevoie să se repete 

procedura de desemnare a membrilor comisiei, or, aceasta nu constituie 

obiect de reglementare a normei. 

 

18. La art. 48:  

a) în contextul obiecțiilor expuse față de amendamentele propuse la 

art. 35 alin. (2), se consideră inoportună completarea de la alin. (1); 

 

 

 

 

b) la alin. (2), se propune ca după cuvintele „prin afișarea” de 

completat cu cuvintele „anunțului privind organizarea adunării generale și 

a”; 

 

c) noua redacție a alin. (3) oferită în proiect este una greoaie, care 

nu aduce nici o plus-valoare normei. Mai mult ca atît, se presupune că 

autorul proiectul a dorit să spună că decanul sau 1/3 din membrii baroului 

pot convoca ședința extraordinară a adunării generale, dar nu a Consiliului; 

organ ad-hoc din 4 membri, nu poate 

lua decizii separate și total contrare 

unui organ din 11 membri cum este 

Comisia de licențiere a profesiei 

avocat. În acest sens, grupul de lucru a 

propus însumarea calificativelor date de 

către membrii Comisiei de licențiere a 

profesiei de avocat și membrii Comisiei 

de contestare. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Nu este clară obiecția facută din 

moment ce în avizul recepționat nu se 

regăsește nici propunere de amendare a 

alin. (2) al art. 35. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 



 

d) la alin. (4) – sunt valabile aceleași obiecții care au fost expuse 

mai sus, vizavi de norma de la art. 36 alin. (5). În contextul acestora, se 

consideră injustă abrogarea alin. (5) din art. 48. Concomitent, remarcăm că 

scoaterea din uz a unei norme integral se face prin abrogare, dar nu prin 

excludere; 

 

 

 

e) la alin. (7), pentru corectitudine conceptuală a normei, se propune 

substituirea cuvintelor „alegerea organelor de conducere” prin „alegerea 

delegaților în organele de conducere”. Or, o singură adunare generală nu 

alege întreaga componență a organelor de conducere. Totodată, remarcăm 

că, comisiile Uniunii Avocaților nu sunt organe de conducere, respectiv 

formula utilizată este inexactă. Astfel, adunarea generală alege delegați nu 

doar în organele de conducere, dar și în comisii, care sunt entități separate 

în cadrul Uniunii Avocaților. 

 

19. La art. 49 lit. b), modificarea propusă va fi una incorectă în cazul 

în care, în Statutul profesiei de avocat va introduce reguli cu privire la 

participarea la Congres doar a delegaților din partea barourilor și modul de 

efectuare a delegării – a se vedea art. 36 alin. (1) din proiect. 

Totodată, expresia „potrivit cotei de reprezentare” este una nepotrivită 

în această normă, întrucît, modul de alegere a delegaților în aceste 

entități/organe este reglementat în articolele corespunzătoare. Norma de la 

lit. b) poartă un caracter general și vine doar să indice conceptual atribuția 

în cauză, nu și modul de realizare a acesteia. 

 

20. La art. 52: 

a) la alin. (4) – obligația pusă în sarcina organului de urmărire penală 

de a informa Consiliul Uniunii Avocaților despre tragerea la răspundere 

penală (adică sancționarea penală) a avocatului este una improprie acestuia. 

Obligația în cauză se regăsește, de fapt în alin. (4
1
), aceasta fiind plasată în 

 

Se acceptă parțial. 

A fost modificat cvorumul conform 

propunerii de la art. 36 alin. (5). 

Concomitent, menționăm că alin. (4) 

a proiectului de lege conține și 

prevederile alin. (5) al Legii actuale cu 

privire la avocatură. 

 

Se acceptă parțial. 

Cuvintele „alegerea organelor de 

conducere” a fost substituită cu 

cuvintele „alegerea membrilor 

organelor de conducere”. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 



sarcina instanței de judecată. 

 

Totodată, obligațiile respective, este cazul, să fie incluse în Codul de 

procedură penală, or, acestea sunt atribuții suplimentare în cadrul procesului 

penal pentru subiecții respectivi. Această completare a Codului de 

procedură penală este, cu atît mai necesară, cu cît normele prevăd și 

termene pentru executarea acestor sarcini; 

 

b) la alin. (6) – scoaterea din uz a unei norme integral se face prin 

abrogare, dar nu prin excludere - a se vedea art. 37 din Legea nr. 780 din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative; 

 

c) la alin. (9) se pare că trebuie să menționeze că nu pot nici să 

voteze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. La art. 54: 

a) la alin. (1) lit. h) - completarea ar putea fi valabilă în cazul în care 

aducerea la cunoștință a situației de incompatibilitate se va face comisiei de 

etică și disciplină sau comisiei de licențiere. Totuși, în cazul în care avocatul 

știe despre apariția incompatibilități, acesta trebuie să depună toată diligența 

să o excludă cît mai curînd sau să înceteze activitatea de avocat, dar nu să 

informeze despre ea Ministerul Justiției. Suplimentar, menționăm că, 

completarea nu se încadrează logic în conceptul normei; 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Luînd în considerare modificările 

făcute în conformitate cu obiecțiile și 

propunerile instituțiilor interesate, 

avocatul nu poate vota doar dacă are 

activitatea suspendată, iar să candideze 

la o funcție în cadrul organelor de 

autoadministrare a avocaturii nu poate 

dacă are atît activitatea suspendată, cît 

și dacă este sancționat disciplinar, 

precum și dacă are restanțe la achitarea 

cotizațiilor de membru stabilite de către 

Uniunea Avocaților. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 



 

b) la alin. (2) lit. d) – se propune de a exclude cuvîntul „sporit”, or, nu 

este clar care risc de conflict de interese este sporit și care nu. Prevederea 

lasă loc de interpretări arbitrare și, eventual abuzive; 

 

c) la alin. (6) lit. b) – completarea este una abuzivă și inechitabilă. În 

cazul suspendării activității sale, avocatul nu are vreun raport cu Uniunea 

Avocaților, nu este clar de ce în această perioadă el trebuie să facă plata 

unor contribuții.  

În nota informativă la proiect nu se găsește nici o motivare a acestui 

amendament, și pare a fi unul părtinitor. 

 

22. La art. 57, majorarea sancțiunii amenzii nu respectă principiul 

proporționalității între faptă, care constituie abatere disciplinară și 

sancțiunea aplicată. Amenda maximă pentru executori este de 300 de unități 

convenționale, pentru notari, în noul proiect, de asemenea este de 300 de 

u.c. Cuantumul propus pentru amendă denotă un caracter discriminatoriu 

față de această profesie, conexăe sistemului de justiție, în raport cu celelalte 

profesii, mai ales că autorul proiectului nu a justificat, în nota informativă, 

nici într-un fel anume acest cuantum al amenzii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Luînd în considerare situația 

economică actuală, trebuie de 

menționat că pragul maxim al 

sancțiunii sub formă de amendă este 

depășită, în așa mod, se consideră 

judicios ca acesta să fie majorat.  

Totodată, este necesar de evidențiat 

că proporționalitatea dintre faptă și 

sancțiune va fi apreciată de către 

Comisia de etică și disciplină în 

dependență de gravitatea abaterii și nu 

se impune o amendă fixă stabilită de 

lege.  

Opinînd în același sens, menționăm 

că lista sancțiunilor nu oferă opțiuni 

vaste de discreție pentru Comisia de 

etică și disciplină în vederea 

individualizării pedepsei pentru fiecare 

avocat în parte conform faptei săvîrșite. 

 



23. La art. 58, condițiile prevăzute de textul „În acest termen nu se 

include perioada pierderii temporare de către avocat a capacităţii de muncă, 

aflării acestuia în concediu şi timpul aflării cauzei în procedură disciplinară 

sau examinării acesteia la faza urmăririi penale sau în instanţa de judecată.” 

– sunt aplicabile pentru aplicarea sancțiunii, dar nu pentru termenul general 

de prescripție de tragere la răspundere disciplinară.  

Abaterea disciplinară este o faptă cu un pericol social mult prea mic 

pentru a suspenda termenul de sancționare disciplinară pe perioada urmăririi 

penale, care, de fapt se desfășoară asupra unei infracțiuni și nu asupra unei 

abateri disciplinare și care poate dura 2 ani, spre exemplu.  

Astfel propunem excluderea textului respectiv din proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. La art. 61, remarcăm că asigurarea de răspundere civilă rămîne să 

fie reglementat ca un drept al avocatului. Astfel, noțiunea „asigurare 

obligatorie de răspundere civilă” este una eronată pentru textul acestui 

Nu se acceptă. 

Inițial, menționăm că se suspendă 

termenul de sancționare disciplinară 

doar în cazul cînd obiectul cauzei este 

același cu cauza aflată pe rol în instanța 

de judecată sau la organul de urmărire 

penală. 

Totodată, excluderea unei astfel de 

suspendări va crea pericolul de a utiliza 

actele Comisiei de etică și disciplină, 

care sunt recunoscute ca probă în 

temeiul art. 93 alin. (2) subpct. 5) al 

Codului de procedură penală, împotriva 

avocatului de către organul de urmărire 

penală sau organul de învinuire în 

instanța de judecată. O astfel de situație 

contravine în mod evident principiului 

prezumției nevinovăției prevăzută de 

art. 8 al Codului de procedură penală, 

art. 21 al Constituției, precum și art. 6 

(2) ai Convenției Europene a 

Drepturilor Omului.  

Mai mult decît atît, sancționarea 

disciplinară, pe același obiect, înainte 

de hotărîrea definitivă a instanței de 

judecată va crea, în eventualitatea în 

care instanța decide altfel decît Comisia 

de etică și disciplină, o procedură în 

plus în conteciosul administrativ. 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea de reglementare a 

asigurării de răspundere civilă a 



proiect de lege. 

 

 

25. În partea ce se referă la justificarea amendamentelor propuse, 

remarcăm că nota informativă nu oferă detalii sau contextul 

circumstanțelor care au dus la modificările care se operează în acest proiect. 

Prin urmare, este dificilă înțelegerea rațiunii amendamentelor aduse precum 

și a soluțiilor propuse. 

În consecință, recomandăm completarea Notei informative la 

proiect cu explicații, relevări, practici străine, care să faciliteze 

înțelegerea soluțiilor propuse și de ce acestea în contextul instituției 

avocaturii în Republica Moldova sunt cele mai oportune. 

Reprezentanții corpului de avocați vor fi primii care vor simți efectele 

acestor modificări, care pe alocuri reprezintă novații. Astfel, o viziune cum 

funcționează instituția avocaturii de la cei care o reprezintă va oferi 

direcțiile corecte pentru a elabora o reformă care să satisfacă nu doar 

interesele reprezentanților profesiei de avocat, dar și a cetățeanului care 

beneficiază de serviciile acestuia. Din aceste considerente, susținem 

inițiativa Ministerului Justiției de a implica membrii societății civile, 

precum și reprezentanții profesiei de avocat la toate etapele de elaborare a 

acestor proiecte de legi. Consultarea opiniei acestora constituie nu doar o 

etapă obligatorie a procesului de elaborare a actelor normative, dar ar trebui 

să fie o axiomă pentru a asigura calitatea procesului de creație legislativă. 

 

avocaților fiind un drept și nu o 

obligație nu este argumentată suficient. 

 

Se acceptă. 

4. Procuratura Generală Cu referire la modificarea de la art.10 alin.(2) ce ţine de retragerea 

dreptului judecătorilor şi procurorilor de a obţine licenţa de avocat fără 

examen de capacitate. 

În nota de argumentare găsim că această normă are ca scop înlăturarea 

unei lacune ce ţine de accederea în profesia de avocat a persoanelor care nu 

au cunoştinţe şi abilităţi necesare specifice profesiei. Intrucît la înfăptuirea 

activităţii de avocat sînt admise doar persoanele care au un stagiu 

profesional de cel puţin 10 ani, cu un nivel ridicat de pregătire profesională, 

se poate constata că şi calitatea serviciilor de asistenţă juridică va fi 

Nu se acceptă. 

Legea nu poate fi aplicată retroactiv 

sau ultraactiv decît cu excepțiile 

prevăzute expres de lege. Astfel, 

procurorului sau judecătorului i se 

aplică legislația actuală dacă 

îndeplinește condiția de 10 ani 

experiență profesională în domeniu, și-

a dat demisia din funcțiile menționate și 



condiţionată de potenţialul şi profesionalismul acestora. 

Există anumite cerinţe cu privire la asigurarea unui înalt grad de pregătire 

juridică şi de moralitate. Aceste exigenţe sporite sunt determinate de 

necesitatea admiterii în profesie a unor persoane care vor corespunde 

spiritului de înaltă responsabilitate pentru calitatea serviciilor juridice 

prestate. Persoanele care vor dori să obţină licenţă de avocat vor prezenta o 

scrisoare de motivaţie care va permite Comisiei pentru licenţiere a profesiei 

de avocat să aprecieze intenţia şi motivele pentru care judecătorii şi 

procurorii cu o vechime de 10 ani în aceste funcţii doresc să abandoneze 

sistemul în favoarea profesiei de avocat, precum şi perspectivele pe care le 

urmăresc cei din urmă. 

Ţinem să menţionăm că acest drept este deja un drept obţinut şi urmează 

a fi menţinut pentru cei care au intrat sub imperiul normelor Legii în 

vigoare, cu o posibilă includere a unor noi condiţii pentru noii procurori sau 

judecători (de exemplu majorarea stagiului profesional de la 10 la 15 ani). 

Astfel de practici există în Franţa, Norvegia şi Scoţia. Mai mult ca atît, 

există un proiect de lege în România prin care se doreşte includerea unei 

astfel de prevederi pentru magistraţi. 

 

Examinînd propunerile din proiect avem unele rezerve şi considerăm că 

urmează a fi revăzute următoarele prevederi. 

La art.21 norma se completează cu lit.h) care prevede depunerea unei 

declaraţii sub jurămînt. In art.26 se menţionează că, jurămîntul este depus 

după accederea în profesia de avocat. Considerăm că candidatul nu poate fi 

legat de careva jurămînt şi va fi utilizată altă terminologie de ex. „declaraţie 

sub propria răspundere". 

 

Nu este clar de ce autorul limitează dreptul la vot la Congres sau 

Adunarea generală a persoanelor care se află în executarea unei sancţiuni 

disciplinare sau au activitatea suspendată (art.35 alin.l din proiect). 

Legea prevede că aceste restricţii pot fi ridicate peste o perioadă mică de 

timp pe cînd subiectele care se examinează la şedinţe au o valoare 

importantă pentru profesia pe care o exercită. La cele expuse credem că 

a solicitat Uniunii Avocaților eliberarea 

licenței de avocat. Odată cu adoptarea 

noilor modificărilor la Legea cu privire 

la avocatură, condiția anterioară nu va 

putea fi aplicată în mod retroactiv în 

conformitate cu art. 46 alin. (1) din 

Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 

cu privire la actele legislative. În modul 

corespunzător, procurorul sau 

judecătorul care vor avea 10 ani 

experiență profesională de domeniu, i 

se va aplica prevederile actuale ale 

Legii cu privire la avocatură și nu cele 

abrogate. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

Dreptul la vot nu este un drept 

absolut, astfel reglementează în mod 

analogic și Codul electoral al 

Republicii Moldova la art. 13 alin. (1) 

prin impunerea condițiilor de a fi 



avocatului nu trebuie să i se limiteze dreptul de a se expune referitor la 

alegerea Preşedintelui Uniunii Avocaţilor, decanului care vor fi aleşi pentru 

4 ani, sau să participe la examinarea altor subiecte importante ca de ex. 

aprobarea codului deontologic. Poate fi insă stabilită o interdicţie pentru 

persoanele care doresc să participe ca şi candidaţi pentru organele de 

autoadministrare ale avocaţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, la art.36 alin.(5) urmează a fi modificată rata de participare 

(1/5 şi 1/8), deoarece Congresul nu poate fi considerat legal constituit dacă 

la el participă 1/8 din avocaţii cu drept de vot, a opta parte nu poate exprima 

opinia tuturor avocaţilor. Mai mult ca atît, în cadrul Congresului se adoptă 

hotărîri prin care se alege Preşedintele Uniunii Avocaţilor şi organele de 

conducere colegiale. Din cele expuse şi aplicînd unele calcule, atît 

Preşedintele Uniunii Avocaţilor cît şi organele de conducere colegiale pot fi 

aleşi de către 6,2 % dintre numărul total de avocaţi. Considerăm că 

prevederile actuale din lege ce ţin de convocare sînt echilibrate şi corelate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cetățean al Republicii Moldova, de a 

avea vîrsta de 18 ani și de a nu fi 

recunoscut incapabil prin hotărîre 

definitivă a instanţei de judecată. În 

modul corespunzător, în anumite 

condiții, în cadrul participării avocaților 

la Congres sau Adunarea Generală, pot 

fi impuse restricții pentru asigurarea 

intereselor majorității. Cu atît mai mult, 

restricțiile impuse sunt justificate în 

raport cu finalitatea implementării 

prevederilor proiectului. Excepție de la 

restricțiile impuse fiind doar sancțiunile 

care nu presupun suspendarea licenței 

de avocat. 

 

Se acceptă parțial. 

Nu poate fi menținută prevederea 

actuală din lege din moment ce există 

problema constituirii Congresului, 

creîndu-se în așa mod o procedeu 

complicat de stagnare a activității 

Congresului. Totodată este de 

menționat că norma propusă are și 

caracterul de pedeapsă pentru avocații 

cu drept de vot ce manifestă o anumită 

indiferență față activitatea Uniunii 

Avocaților.  

Astfel, luînd în considerare obiecția 

făcută asupra prevederii date, precum 

necesitățile profesiei, norma este 

modificată în sensul stabilirii inițial 

unui cvorum reprezentativ de mai mult 



 

 

 

 

 

 

 

Sîntem rezervaţi în ceea ce priveşte propunerea făcută vis-a-vis de funcţia 

de secretar general al Uniunii Avocaţilor (art.41 alin.(3)). Pentru această 

funcţie urmează a fi angajată o persoană care are studii superioare juridice 

sau economice, ceea ce reiese din atribuţiile sale potrivit alin.(5) din acelaşi 

articol. 

de jumătate  din avocații cu drept de 

vot, iar în cazul neîntrunirii 

cvorumului, acesta se convoacă repetat 

considerîndu-se deliberativ dacă la el 

participă mai mult de 1/5 din avocații 

cu drept de vot. 

 

Nu se acceptă. 

Funcția de secretar general poate 

presupune capacități nu doar din 

domeniul economiei sau dreptului, dar 

și alte domenii în funcție de necesitățile 

Uniunii Avocaților și de politica dusă 

de organele de autoadminstrare a 

Uniunii Avocaților. Astfel, este 

inoportun de restrîns cerințele față 

secretarul general în măsura în care nu 

contravin atribuțiilor încredințate 

conform legii. 

5. Ministerul Afacerilor 

Interne 
La pct.3 considerăm inoportun susţinerea condiţiilor de accedere în 

profesia de avocat, propuse în alin.(2) art.10 din proiect privind susţinerea 

examenului de calificare de către un doctor de drept. Astfel, procedura de 

conferire a titlului de doctor are la bază o instruire îndelungată conform 

programelor de studii, aprobate de Ministerul Educaţiei. Prin urmare, 

propunem menţinerea redacţiei actuale a prevederilor existente vis-a-vis de 

accederea în profesia de avocat fară susţinerea examenului de calificare. 

 

 

 

 

Prevederea menţionată în pct.6 privind completarea art.14 cu alin.(4) şi 

cea din pct.16 privind completarea art.31 cu alin.(6) se referă la acelaşi 

obiect, în legătură cu ce se propune a fi comasate într-un singur alineat la un 

Nu se acceptă. 

Persoana care deține titlul de doctor 

în drept poate avea cunoștințele 

teoretice în domeniul dreptului conform 

programelor de studii aprobate de către 

Ministerul Educației, dar acesta nu 

posedă, de fapt, cunoștințele necesare 

specifice doar profesiunii de avocat, 

precum și abilitățile practice legate de 

acesta. 

 

Nu se acceptă. 

Comasarea normelor menționate este 

inoportună din considerentul că au 



singur articol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pct.38, care prevede suplinirea art.53 cu alin.(4), întru evitarea unor 

ilegalităţi, propunem după sintagma „copiei mandatului" să se completeze 

cu sintagma „autentificată în mod legal". 

obiecte de reglementare diferite. Astfel, 

art. 14 alin. (4) reglementează modul de 

încetare a statutului de fondator al 

cabinetului avocatului sau membru al 

biroului asociat de avocați, pe cînd art. 

31 alin. (6) reglementează procedura de 

notificare a Ministerului Justiției 

privind actualizarea datelor în registru 

în caz de deces al avocatului. 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu pct. 2 al Hotărîrii 

Guvernului nr. 158 din 28 februarie 

2013 cu privire la aprobarea 

formularului și modului de utilizare a 

mandatului avocatului și avocatului 

stagiar, mandatul avocatului este un 

document de strictă evidență care 

confirmă împuternicirile acestuia. 

Astfel, este inoporună propunerea 

creării unor proceduri de legalizări 

inutile pentru verificarea autenticității 

mandatului avocatului sau, eventual, 

avocatului stagiar. 

6. Ministerul Economiei Proiectului Legii necesită a fi conformat exigenţelor de tehnică 

legislativă statuate în art.6, art.19 şi art.20 al Legii nr.780-XV din 

27.12.2001 privind actele legislative. 

 

Astfel, la redacţia nou propusă al art.ll alin.(l) lit.a) al Legii nr.l260-XV 

din 19.07.2002 (Art.I alin.(4) al proiectului Legii) urmează a fi revăzute sau 

excluse cuvintele „membru ales în organele de conducere colegiale 

neexecutive a societăţilor comerciale", deoarece acestea nu corelează cu 

prevederile lit.b) din acelaşi articol, potrivit cărora profesia de avocat este 

 Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu Legea 845 din 3 

ianuarie 1992, „antreprenoriatul este 

activitatea de fabricare a producţiei, 

executare a lucrărilor şi prestare a 



incompatibilă cu activitatea de întreprinzător. Or potrivit conceptului 

general a legislaţiei cu privire la avocatură, avocatul, sub nici o formă, nu 

trebuie să fie implicat în activităţile societăţilor comerciale, cu excepţia de 

reprezentarea a intereselor acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, la redacţia art.36 alin.(l) al Legii nr.l260-XV din 

19.07.2002 (Art.I alin.(21) al proiectului Legii) necesită a fi reformulată sau 

exclusă sintagma „la necesitate". Sintagma dată creează incertitudine cu 

referire la reglementarea aplicabilă raporturilor juridice în speţă. Or aceasta 

este una generală, iar ulterior, la etapa de implementare, stabilire a normelor 

juridice relevante aplicabile, poate provoca dificultăţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cele din urmă evidenţiem, că conform art.22 alin.(3) al Legii nr.780-

XV din 27.12.2001 privind actele legislative, proiectul Legii în cauză 

urmează a fi supuse, în mod obligatoriu, unei expertize anticorupţie din 

serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de 

asociaţiile acestora în mod 

independent, din proprie iniţiativă, în 

numele lor, pe riscul propriu şi sub 

răspunderea lor patrimonială cu scopul 

de a-şi asigura o sursă permanentă de 

venituri”. Astfel, simpla calitate de 

membru ales al organelor colegiale 

neexecutive ale societăților comerciale 

nu se încădrează în noțiunea de 

întreprinzător. 

 

Nu se acceptă. 

Cuvintele „la necesitate” stabilește 

excepția de la regula generală ce 

stabilește că la Congres participă toți 

avocații. Iar cuvintele menționate 

reglementează situația în care se 

impune ca o cerință obligatorie, cu titlu 

de excepție, din diferite circumstanțe 

survenite ce împiedică participarea 

tuturor avocaților sau este imposibilă 

adunarea tuturor avocaților intr-un 

singur loc, ca Congresul să stabilească 

participarea la lucrările ei, prin 

intermediul statutului profesiei de 

avocat, delegaților barourilor ce ăși vor 

exercita atribuțiile conform normei de 

reprezentare. 

 

Se acceptă. 



partea Centrului Naţional Anticorupţie, pentru a se verifica dacă corespunde 

standardelor anticorupţie naţionale şi internaţionale, precum şi pentru a 

preveni apariţia de noi reglementări care favorizează sau pot favoriza 

corupţia. 

7. Ministerul Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

 1. Denumirea art. I urmează a fi redenumit în "Articol unic", conform 

art.32 alin.(3) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele 

legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

2. în dispoziţia de modificare cuvintele "modificările ulterioare" 

urmează de substituit cu cuvintele "modificările şi completările ulterioare". 

 

 

 

 

3. La pct. 12 sintagma "codul personal" de substituit cu cuvintele 

"număr de identificare de stat" conform art.3 alin.(5) lit.k) din Legea nr.273 

- XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte. 

 

4. La pct. 17 referitor la completarea art.32 cu alin. (21), la lit.e),f) şi g) 

urmează de precizat informaţia care se va conţine în Registrul cabinetelor 

avocaţilor si birourilor asociate de avocaţi. 

Nu se acceptă. 

Proiectul de lege prevede și 

Dispoziții finale și tranzitorii. Mai mult 

decăt atît, în urma propunerilor și 

obiecțiilor făcute din partea instituțiilor 

interesate, proiectul de lege introduce 

anumite completări și în Codul de 

procedură penală al Republicii 

Moldova. 

 

Nu se acceptă. 

Cuvintele „modificările ulterioare” 

presupune atît modificările, cît și 

completările efectuate la Legea 

menționată. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

8. Minsiterul Finanțelor Menţiuni generale. 

în primul rînd urmează a fi menţionat că, nota informativă nu conţine 

argumentări şi scopul urmărit de autorul proiectului pentru fiecare 

propunere de lege ferenda propusă spre modificare sau completare, fiind 

contrar prevederilor stabilite de art. 20 coroborat cu art. 21 din Legea 

Nu se acceptă. 

Obiecția nu prevede în mod clar și 

distinct care dintre prevederi ale 

proiectului  nu au fost argumentate 

suficient sau ce acțiune ale PA SRSJ 



privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001. Astfel, lipsa 

motivărilor referitor la necesitatea modificării şi completării legislaţiei în 

vigoare face imposibilă examinarea obiectivă, transparentă şi clară de către 

subiecţii ce urmează să avizeze proiectul propus. Pe cale de consecinţă, 

toate propunerile înaintate şi care nu îşi regăsesc motivarea în nota 

informativă urmează a fi respinse din start ca fiind neargumentate şi nefiind 

clar scopul acestora în legislaţia moldovenească, iar înaintarea propunerilor 

de lege ferenda fără motivare şi argumentare ar forma un precedent 

periculos de ajustare a cadrului legal într-un stat democratic. 

 

Un alt subiect care urmează a fi menţionat este şi acela că, prin proiectul 

de lege se propune includerea obligatorie a examenului de calificare în 

profesia de avocat pentru judecătorii ce au un stagiu profesional peste 10 

ani, deci se propune modificarea drepturilor acestora. Cu toate acestea, în 

lista entităţilor ce urmează să avizeze proiectul propus nu se regăseşte 

organul de administrare judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii. 

Pe cale de consecinţă se propune expedierea proiectului de lege spre avizare 

şi organului prenotat, în vederea respectării prevederilor art. 21 alin. (1) din 

Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, care prevede 

că, proiectul de act legislativ, însoţit de nota informativă, se transmite spre 

avizare autorităţilor şi instituţiilor interne şi externe interesate şi se supune 

procedurii de consultare publică, în modul stabilit de lege. 

 

 

 

 

 

Menţiuni referitor la proiectul de lege. 

Referitor la excluderea cuvintelor "notarilor publici, executorilor 

judecătoreşti" din art. 8 alin. (1) lit. d). în primul rînd menţionăm că, această 

modificare este neargumentată. în al doilea rînd, după cum menţionează 

CtEDO în multiplele sale hotărîri, rezolvarea unui litigiu nu se finalizează o 

dată cu emiterea hotărîrii, dar o dată cu executarea acesteia, prin urmare, 

are o argumentare insuficientă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu Legea nr. 947 din 

19 iulie 1996, Consiliul Superior al 

Magistraturii este un organ de 

autoadministrare judecătorească și nu 

un organ de elaborare a politicilor în 

domeniul sistemului judecătoresc. 

Totodată, este de menționat că în 

condormitate cu Legea nr. 239 din 13 

noiembrie 2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Legii a 

fost plasat pe pagina web a Ministerului 

Justiției ceea ce permite ca orice 

persoană fizică sau juridică să se 

expună pe marginea proiectului în 

cauză. 

 

 

Nu se acceptă. 

Este important de menționat că 

notarii publici și executorii 

judecătorești se regăsesc în textul 

articolului 8 alin. (1) lit. d) „…şi cu alte 



deoarece scopul avocaturii este asigurarea persoanelor cu suportul juridic 

necesar în toate relaţiile juridice, indiferent de natura acestora, limitarea 

persoanelor de a beneficia de suport juridic calificat în relaţiile cu notarii 

sau executorii judecătoreşti o găsim neargumentată şi nefondată, fiind 

contrară scopului şi principiilor profesiei de avocat. 

 

Referitor la expunerea textului art. 10 alin. (2) în redacţie nouă, prin care 

dreptul doctorilor în drept, judecătorilor şi procurorilor ce au o vechime de 

muncă cel puţin de 10 ani de a primi licenţa de avocat fără a susţine 

examenul de calificare, să fie exclus, cu introducerea obligatorie a 

examenului de calificare pentru aceste categorii de persoane, o considerăm 

nefondată şi neargumentată, iar în susţinerea acestei poziţii menţionăm 

următoarele. 

în primul rînd, nu se face referire la cauze concrete prin care, persoanele 

care au beneficiat de licenţă în baza legislaţiei existente, fără a susţine 

examenul de calificare în profesia de avocat, nu şi-au îndeplinit 

corespunzător obligaţiile profesionale în exercitarea atribuţiilor 

profesionale, sau au încălcat în mod grosolan codul deontologic al 

avocatului sau au dat dovadă de cunoştinţe insuficiente pentru a presta 

servicii juridice calificate. 

Un alt moment important este şi acela că, fiind absurd introducerea 

examenului de calificare pentru judecători şi procurori care au o vechime în 

muncă de cel puţin 10 ani deoarece, încrederea societăţii acordată acestor 

persoane în vederea susţinerii acuzării de stat şi judecării cauzelor este 

incontestabilă, or, profesionalismul şi cunoştinţele acestora au fost testate 

prin susţinerea de către aceste persoane a examenelor susţinute în faţa 

comisiilor pentru numirea în funcţie de procuror sau judecător, cît şi prin 

testările de calificare a acestor persoane pe parcursul desfăşurării atribuţiilor 

profesionale de către comisiile de calificare, neurmînd a fi calificate ca fiind 

inferioare celor de exercitare a profesiei de avocat. Iar menţiunile autorului 

privind necesitatea adoptării modificării în vederea înlăturării lacunei de 

drept privind accederea în profesia de avocat fără a avea cunoştinţele şi 

abilităţile necesare specifice profesiei, le considerăm ilegale şi 

persoane fizice şi juridice”. În așa mod 

categoriile de persoane menționate nu 

sunt excluse de facto din lista de mai 

sus ci doar se exclude dublarea acestora 

în cadrul normei juridice. 

 

Nu se acceptă. 

Experiența de cel puțin 10 ani în 

profesia de judecător sau procuror nu 

poate fi neglijată, aceasta ar putea 

constitui un avantaj la accederea în 

profesia de avocat. Or, procurorul prin 

înaintarea invinuirii din partea statului 

asigură nu doar apărarea ordinii de 

drept, dar și protecția persoanelor, 

drepturile și libertățile cărora au fost 

violate prin săvîrșirea infracțiunilor. 

Profesia de judecător, oferă și mai 

multe abilități personale și 

profesionale, cunoştinţe şi deprinderi 

necesare pentru apărarea drepturilor 

civile și a celor protejte de legea 

penală. 

Accentul urmează a fi pus nu pe 

profesii, dar pe competența, potențialul, 

integritatea și reputația persoanei, care 

manifestă dorința de a îmbrățișa o altă 

profesie juridică. O persoană care 

corespunde criteriilor enunțate, avînd și 

o carieră îndelungată în domeniul 

juridic va face cu ușurință față și unui 

examen de capacitate. Astfel, 

procurorul sau judecătorul care dorește 



discriminatoare, care sub poziţionează cunoştinţele profesionale în 

jurisprudenţă a judecătorilor şi procurorilor, cu atît mai mult a celor cu un 

stagiu profesional de cel puţin de 10 ani în jurisprudenţă, faţă de cele a 

avocaţilor, chiar şi a celor fără stagiu. 

Un al treilea moment important de menţionat este acela că, aprobarea 

procurorilor şi judecătorilor în funcţie este realizată de Consiliul Superior al 

Procurorilor şi respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, art. 81 din 

Legea cu privire la procuratură nr. 294-XVI din 25.12.2008 şi respectiv art. 

3 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947-XIII din 

19.07.1996, iar în componenţa acestor organe fac parte nu doar persoane ce 

activează în procuratură sau în instanţe judecătoreşti, dar şi ministrul 

justiţiei şi profesori de drept titulari, în final, numirea, promovarea sau 

demiterea procurorilor sau judecătorilor este supusă unui control mai 

riguros în comparaţie cu numirea în profesia de avocat, pe cale de 

consecinţă, cunoştinţele şi abilităţile profesionale ale acestora sunt 

examinate de o componenţă mai largă de persoane şi nu urmează a fi 

minimalizată. 

Ţinînd cont de cele menţionate supra, şi propunerea de modificare a art. 

10 alin. (3) nu este susţinută şi urmează a fi exclusă. 

 

Referitor la problematica abordată se propune completarea articolului cu 

un alineat nou ce ar acorda dreptul persoanelor ce activează în departamente 

juridice din cadrul autorităţilor publice cel puţin 5 ani, de a fi scutiţi de 

examenul de admitere la stagiere şi de la stagiere, iar pentru cei ce au cel 

puţin 10 ani activaţi în departamente juridice de a fi scutiţi şi de examenul 

de calificare. 

Această propunere intervine ca urmare a necesităţii poziţionării 

funcţionarilor publici pe poziţii egale cu avocaţii stagiari/avocaţii şi 

nediscriminarea acestora în comparaţie cu alt categorii de persoane ce 

activează în jurisprudenţă. Or, ţinînd cont de specificul atribuţiilor de 

serviciu a funcţionarilor publici din autorităţile publice ce activează în 

departamente juridice, în decursul exercitării atribuţiilor de serviciu, aceştia 

reprezintă interesele angajatorului (în final Statul Republica Moldova) în 

să acceadă în profesia de avocat, mai 

trebuie, pe lîngă competențele 

profesionale, să mai cunoască și 

specificul profesiunii de avocat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Experiența și aportul funcționarilor 

publici din cadrul departamentelor 

juridice este destul de importantă 

pentru stat și apreciată, dar completarea 

cu o asemenea prevedere ar contravine 

acțiunii 3.2.4 p. 2 PA SRSJ „Stabilirea 

unor criterii clare şi transparente, 

bazate pe merit, de accedere în 

profesie”. Totodată, este util de 

menționat în mod repetat că o persoană 

care corespunde criteriilor enunțate, 

avînd și o carieră îndelungată în 



instanţele judecătoreşti pe un spectru vast de litigii (inclusiv înaintînd 

solicitări, acumulînd probe şi susţinînd poziţia în proces), avizează acte 

normative şi legislative, fac parte din grupuri de lucru, acordă asistenţă 

juridică subdiviziunilor din instituţia în care activează şi examinează şi 

soluţionează cererile persoanelor fizice/juridice. Toate aceste activităţi 

inevitabil conduc la perfecţionarea cunoştinţelor în materie de drept şi la 

acumularea experienţei necesare pentru reprezentarea intereselor 

angajatorului în instanţele judecătoreşti. Toate aceste activităţi, fără a fi 

minimalizate, nu pot fi considerate ca nefiind suficiente în vederea obţinerii 

cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în vederea reprezentării eficiente a 

intereselor persoanelor în calitate de avocat, în comparaţie cu stagiul 

efectuat de avocaţii stagiari sau activitatea avocaţilor. Acceptarea acestei 

propuneri ar forma un cadru legal ce ar poziţiona toate persoanele dintr-o 

societate democratică pe poziţii de egalitate şi nu ar forma un cadru 

discriminatoriu. Cu atît mai mult cu cît, în vederea evaluării cunoştinţelor şi 

abilităţilor candidaţilor la funcţia de avocat, în cazul funcţionarilor ce au 

activat cel puţin 5 ani, urmează a fi susţinut examenul de calificare în 

profesia de avocat. Prin urmare, doar persoanele calificate urmează să 

obţină dreptul de a face parte din rîndul avocaţilor. 

Un exemplu suplimentar referitor la necesitatea acceptării acestei 

propuneri este şi acela că, într-un număr vast spectru de litigii, funcţionarii 

publici din departamente juridice, în timpul reprezentării intereselor statului 

sau a autorităţii publice, obţin cîştig de cauză şi hotărîri pozitive, 

neadmiţînd prejudicierea intereselor statului şi a întregii societăţi. Pe cale de 

consecinţă, aceştia posedă cunoştinţele şi abilităţile necesare în domeniul 

juridic, în vederea reprezentării eficiente a intereselor persoanelor ce le 

reprezintă. 

 

Referitor la completarea art. 10 alin. (3) lit. e) cu cuvintele "sau aduce 

atingere demnităţii profesiei de avocat", menţionăm că această normă este 

interpretabilă ca efect al faptului că nu este expusă cu o suficientă precizie. 

Astfel, în cazuri similare ea poate fi interpretată diferit de către subiecţi şi 

vor fi emise soluţii diferite, fiind contrară principiului previzibilităţii legii şi 

domeniul juridic va face cu ușurință 

față și unui examen de capacitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 



formării unei practici constante. Tor aici urmează de menţionat că, Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării 

accesibilităţii şi previzibilităţii legii, instituind şi o serie de repere pe care 

legiuitorul trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigenţe. 

Astfel, în cauzele precum Sunday Times contra Regatul Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord - 1979, Rekvenyi contra Ungariei - 1999, Rotam 

împotriva României - 2000, Damman împotriva Elveţiei - 2005, Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că „ nu poate fi considerată 

«lege» decât o normă enunţată cu suficientă precizie, pentru a permite 

individului să-şi regleze conduita. Individul trebuie să fie în măsură să 

prevadă consecinţele ce pot decurge dintr-un act determinat"; „ o normă este 

previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa fel 

încât să permită oricărei persoane - care, la nevoie poate apela la 

consultanţă de specialitate — să îşi corecteze conduita "; „ în special, o 

normă este previzibilă atunci când oferă o anumită garanţie contra 

atingerilor arbitrare ale puterii publice". Sub acest aspect, principiul 

securităţii juridice se corelează cu un alt principiu, dezvoltat în dreptul 

comunitar, şi anume principiul încrederii legitime. Potrivit jurisprudenţei 

Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (de exemplu cauzele Facini Dori 

vs Recre, 199421, Foto-Frost vs Hauptzollant Liibeck.Ost, 198722), 

principiul încrederii legitime impune ca legislaţia să fie clară şi predictibilă, 

unitară şi coerentă. De asemenea, impune limitarea posibilităţilor de 

modificare a normelor juridice, stabilitatea regulilor instituite prin acestea. 

Cu titlu informativ menţionăm că această propunere de lege ferenda nu este 

argumentată de autorul proiectului. 

 

La fel menţionăm că nu este susţinută şi excluderea alin. (4) din art. 10, 

deoarece condiţiile stabilite de alin. (3) al aceluiaşi articol urmează a fi 

aplicabile şi avocaţilor stagiari, or, după cum rezultă din textul legii aceştia 

vor presta servicii juridice similar avocaţilor şi prin iniţierea practicii în 

avocatură se purcede la iniţierea în profesia de avocat. Pe cale de 

consecinţă, inclusiv şi avocaţii stagiari urmează să deţină o reputaţie 

ireproşabilă. Cu titlu informativ menţionăm că această propunere de lege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Abrogarea alin. (4) de la alin. (3) art. 

10 are ca temei completarea la art. 15 al 

Legii cu privire la avocatură cu alin. 

(2
1
) care stipulează că toate 

reglementările referitoare la avocat sunt 

aplicabile şi avocatului stagiar, dacă din 



ferenda nu este argumentată de autorul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerăm că redacţia art. 11 alin. (1) lit. a) din proiectul de lege 

urmează a fi revăzută, în sensul excluderii sintagmei "membru ales în 

organele de conducere colegiale neexecutive a societăţilor comerciale. Or, 

rolul societăţilor comerciale îl presupune anume desfăşurarea unei activităţi 

antreprenoriale orientate spre obţinerea de venit, iar calitatea de membru în 

organele de conducere din cadrul acestor societăţi al persoanei ce deţine 

simultan şi calitatea de avocat presupune o activitate incompatibilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, considerăm că sintagma "administrator autorizat/lichidator 

autorizat" de la art. 11 alin. (1) lit. a) din proiectul de lege urmează a fi 

exclusă, deoarece calitatea de administrator în cadrul societăţilor comerciale 

legislaţie nu rezultă altfel.  

Astfel, se consideră inoportun 

excluderea din cadrul proiectului de 

lege abrogarea alin. (4) de la art. 10 

care coroborat cu art. 15 alin. (2
1
), de 

fapt dublează prevederea completată 

luînd în considerare faptul 

reglementarea alin. (4) al art. 10 se 

include în prevederea alin. (2
1
) al art. 

15. 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 1 din Legea 

nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi, 

„Antreprenoriat este activitatea de 

fabricare a producţiei, executare a 

lucrărilor şi prestare a serviciilor, 

desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile 

acestora în mod independent, din 

proprie iniţiativă, în numele lor, pe 

riscul propriu şi sub răspunderea lor 

patrimonială cu scopul de a-şi asigura 

o sursă permanentă de venituri”. 

Astfel, activitatea retribuită de membru 

ales în organele de conducere colegiale 

neexecutive a societăţilor comerciale 

nu constituie activitate de 

antreprenoriat. 

 

Nu se acceptă. 

Este important de făcut distincție 

între noțiunea de administrator al unei 



vizate presupune o activitate executivă ce ţine de gestionarea activului şi 

pasivului persoanei juridice şi nu în ultimul rînd realizarea unor acte ce ţin 

de activitatea antreprenorială în vederea obţinerii de venit. 

Astfel, considerăm că includerea acestor excepţii de incompatibilitate la 

exercitarea profesiei de avocat, practic denaturează esenţa şi scopul 

incompatibilităţii conţinute la art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1260 din 

19.07.2002 "cu privire la avocatură". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la completarea art. 13 alin. (1) lit. a), b) şi d) cu textul "în baza 

deciziei Consiliului Uniunii Avocaţilor", considerăm că această completare 

urmează a fi exclusă deoarece din motive întemeiate, ce nu depind de voinţa 

Consiliului, activitatea avocatului urmează a fi suspendată, iar emiterea 

deciziei de către Consiliul Uniunii Avocaţilor ar putea întîlnit anumite 

impedimente atît în formarea Consiliului cît şi a unor impedimente de altă 

natură ce ar duce la imposibilitatea emiterii unei decizii, chiar şi în cazul în 

care motivele ce au dus la suspendarea activităţii sunt temeinice. Astfel, în 

vederea neadmiterii tergiversării consumării unui fapt juridic (suspendarea 

activităţii), propunerile de completare urmează a fi excluse. Cu titlu 

informativ menţionăm că aeastă propunere de lege ferenda nu este 

argumentată de autorul proiectului. 

 

Ce ţine de propunerea de modificare a conţinutului art. 15 alin. ( 3
1
) 

societăți comerciale care gestionează 

activele și pasivele unei persoane 

juridice și administratorul autorizat 

care, în conformitate cu Legea nr. 161 

din 18 aprilie 2014 cu privire la 

adminstratorii autorizați, au în 

competență supravegherea şi/sau 

administrarea persoanelor juridice de 

drept privat sau a întreprinzătorilor 

individuali aflaţi în proces de 

insolvabilitate sau de dizolvare. 

În această ordine de idei, este 

imperios de evidențiat că excepția de 

incompatibilitate se resfrînge doar 

asupra administratorilor sau 

lichidatorilor autorizați, nu și asupra 

administratorilor societăților 

comerciale. 

 

Se acceptă parțial. 

Se menține decizia Consiliului 

Uniunii Avocaților doar la lit. d) al art. 

13 ce ține de efectuarea defalcărilor în 

bugetul Uniunii Avocaților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 



menţionăm că, textul actual al alin. (3
1
) este în concordanţă cu cel expus în 

alin. (3) şi reprezintă o continuitate a acestuia, formînd în final o idee 

integră şi o previzibilitate şi claritate în ceea ce ţine de onorariul avocaţilor 

stagiari. Pe cale de consecinţă, textul propus spre modificare poate completa 

articolul 15 prin formarea unui alineat nou (ex: alin. (3
2
)), iar textul existent 

la alin. (31) urmează a fi menţinut. 

 

Cu titlu de propunere menţionăm că în nota informativă se indică că prin 

proiectul de lege se va exclude coruptibilitatea (comercializarea) în iniţierea 

practicii avocaţilor stagiari, în vederea respectării şi conformării celor 

menţionate în nota informativă şi cu scopul propus de autorul proiectului, se 

propune excluderea lit. a) alin. (6) din art. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la modificarea alin. (1) al art. 19 din lege menţionăm că, prin 

modificările propuse se instituie un nou termen obligatoriu de efectuare a 

stagiului profesional, fiind indicat minim 18 luni dar nu mai mult de 24 luni, 

comparativ cu 18 luni din legea existentă. Atragem atenţia că completarea 

menţionată nu este argumentată în nota informativă, nu se face trimiteri la 

studii şi comparaţii cu experienţa şi practica altor state, cît şi a problemelor 

existente la nivel naţional. La fel, nu se indică motivul necesităţii majorării 

termenului de efectuare a stagiului profesional. Pe cale de consecinţă, 

propunerea vizată urmează a fi respinsă ca neargumentată, cu atît mai mult 

cu cît, aptitudinile, cunoştinţele şi abilităţile din domeniu a avocatului 

stagiar sunt verificate la examenul de calificare în profesia de avocat. 

Asupra subiectului dat menţionăm despre necesitatea menţinerii unui 

echilibru social, dacă am face comparaţie cu termenul de stagiere a 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Proiectul de lege propune ca 

contractul de efectuare a stagiului să fie 

cu titlu gratuit, adică excluderea 

tentativelor de percepere a taxelor de 

către avocatul îndrumător pentru 

efectuarea stagiului. Aceasta, pe de altă 

parte, nu exclude achitarea taxei de 

către avocatul stagiar pentru efectuarea 

stagiului, ce se face venit bugetului 

Uniunii Avocaților și nu avocatului 

îndrumător. 

 

Nu se acceptă. 

Avocatul stagiar, după expirarea a 18 

luni poate depune cerere pentru 

participarea la examenul de calificare. 

Norma în cauză nu obligă avocații 

stagiari să efectueze stagiul cu 6 luni 

mai mult, ci din contra, în cazul în care 

nu a susținut din prima examenul de 

calificare, are șansa de a-și perfecționa 

în mod practic prelungind activitatea de 

stagiu în avocatură, pînă la susținerea 

următorului examen de calificare sau 

expirarea a 24 de luni. 



candidaţilor la funcţia de notar sau executor judecătoresc, observăm că 

acesta este de 1 an (art. 9 lit. d) din Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV 

din 08.11.2002 şi art. 9 alin. (6) din Legea privind executorii judecătoreşti 

nr. 113 din 17.06.2010), pe cale de consecinţă, în cazul candidaţilor la 

funcţia de executori judecătoreşti şi notari se admite că termenul de 1 an 

este suficient de a acumula cunoştinţele 

 

Referitor la completarea legii cu articolul nou 43
1
, urmează a fi menţionat 

că, crearea comisiei de contestare prin numirea a 4 avocaţi de către 

preşedintele Uniunii Avocaţilor, ar diminua competenţele şi atribuţiile 

comisiei de licenţiere şi ar acorda competenţe suplimentare neargumentate 

preşedintelui Uniunii Avocaţilor. La acest capitol urmează de menţionat că, 

formarea unei comisii de contestare în cadrul aceluiaşi organ care acordă 

calificativele de licenţiere nu ar fi binevenită, or, un exemplu benefic în 

acest sens poate fi şi înaintarea propunerii formării Agenţiei de soluţionare a 

contestaţiilor înaintate în procesul achiziţiilor publice, care va fi o autoritate 

independentă de Agenţia Achiziţii Publice, fapt ce duce la armonizarea 

legislaţiei naţionale cu aquis-ul comunitar. 

La fel nu este clar necesitatea formării comisiei de contestare, or autorul 

proiectului nu indică insuficienţele actualei proceduri de contestare şi 

beneficiile urmărite prin proiectul de lege. Pe cale de consecinţă, 

propunerea privind formarea comisiei de contestare urmează a fi revizuită. 

 

Propunerea privind completarea art. 54 alin. (6) lit. b) cu textul ", chiar şi 

după suspendarea activităţii de avocat" - urmează a fi revizuită, deoarece 

autorul proiectului nu argumentează necesitatea acestei completări şi 

beneficiile urmărite. La fel, în cazul suspendării activităţii de avocat, 

persoana nu mai prestează servicii juridice, deci, va fi supusă unor cheltuieli 

suplimentare nejustificate. Prin urmare, persoana va fi lipsită de venituri 

financiare în calitate de avocat, însă, va fi supusă cheltuielilor legate de 

profesie. 

 

Ce ţine de excluderea cuvintelor "nemijlocit Comisiei pentru etică şi 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Legea actuală permite contestarea 

deciziei la comisia de licențiere iar 

odată ce dintre toate contestările depuse 

de către avocații stagiari, nici una nu 

este acceptată cu schimbarea 

calificativului, problema este una 

evidentă. 

Astfel se impune necesitatea 

stringentă de a crea comisia de 

contestare cu un mecanism eficient de 

contestare a calificativului acordat de 

către comisia de licențiere. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 



disciplină" din art. 56 alin. (8), este necesară revizuirea acestei propuneri pe 

motive de neargumentare. La fel, această propunere ar fi contrară 

principiului nemijlocirii examinării probelor şi declaraţiilor, pe larg 

dezvoltat în procedurile judiciare. Similar judecăţii, comisia pentru etică şi 

disciplină examinează abaterile comise de avocaţi, şi în cazul depistării 

acestora, aplică sancţiuni. Prin urmare, în vederea garantării respectării 

drepturilor atît a avocaţilor învinuiţi cît şi a membrilor comisiei care 

similează rolul unui judecător, toate declaraţiile urmează a fi date nemijlocit 

membrilor comisiei prenotate. 

 

În privinţa abrogării alin. (3) din art. 57, menţionăm că accesul la justiţie 

este garantat atît de legislaţia naţională (art. 20 Constituţie), cît şi de cea 

europeană (art. 6 CEDO), care stipulează că orice persoană care consideră 

că drepturile sale au fost încălcate are dreptul de a se adresa unei judecăţi 

legal constituite în vederea apărării acestora. Cu atît mai mult, prevederile 

art. 20 alin. (2) din legea fundamentală a RM interzice imperativ limitarea 

prin lege a accesului la justiţie. 

Deoarece sancţiunile aplicate de comisia de etică şi disciplină aduce 

atingere drepturilor unor persoane, în vederea neadmiterii încălcării 

dreptului de acces la justiţie, propunerea de abrogare urmează a fi revizuită. 

 

Referitor la completarea legii cu art. 60
1
, 61

1
 şi modificarea art. 61, prin 

care asigurarea de răspundere civilă profesională a avocatului se modifică 

din facultativă în obligatorie menţionăm că, nota informativă nu conţine 

argumente şi motive privind instituirea obligatorie a asigurării profesionale, 

iar indicarea faptului "luînd în considerare că asigurarea de răspundere 

profesională este o obligaţie şi o practică răspîndită în mediul profesiei de 

avocat din lumea civilizată" nu indică cu suficientă precizie motivele, 

scopul şi necesitatea acestei propuneri, or, nota informativă expune la 

general careva aspecte urmărite de autorul proiectului, nefiind clar legislaţia 

căror state (civilizate) a fost examinată şi comparată cu legislaţia RM, în 

vederea stabilirii compatibilităţii sistemelor de drept, care este numărul 

acţiunilor în justiţie prin care se solicită repararea prejudiciului cauzat de 

Asistarea la procedurile disciplinare 

și depunerea explicațiilor se depun tot 

în cadrul examinării și doar organului 

competent adică Comsiei de etică și 

disciplină. Astfel, textul „nemijlocit 

Comisiei de etică și disciplină” este 

inutil. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Aferent celor expuse în nota 

informativă la proiect, asigurarea de 

răspundere civilă profesională  

obligatorie își are ca temei și 

recomandările Consiliului Europei în 

cadrul ședințelor de lucru pentru 

consolidarea profesiei de avocat care au 

menționat expres necesitatea 

modificării cadrului normativ în 

vederea instituirii obligativității 

asigurării de răspundere civilă 



avocaţi în urma exercitării profesiei şi dacă prejudiciile cauzate nu au fost 

reparate, care vor fi beneficiile pentru întreaga societate în urma acestei 

modificări şi condiţiile ce au impus înaintarea acestei propuneri (obligaţii 

stabilite de art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 

27.12.2001). în cazul dat urmează de menţionat că, obligaţii de asigurare 

urmează a fi instituite prin lege doar în cazurile riscurilor cu un grad de 

producere sporit, în domenii în care există obstacole în vederea reparării 

prejudiciilor, iar în cazul instituirii unor obligaţii nefondate, se constituie un 

abuz de drept. 

Ţinînd cont de cele menţionate supra, propunerea privind modificarea 

asigurării de răspundere profesională din facultativă în obligatorie urmează 

a fi revizuită. 

 

La fel, considerăm că urmează a fi apreciată critic propunerea ca avocaţii 

să poată încheia contracte de asigurare doar cu companiile desemnate de 

Uniunea Avocaţilor, deoarece, conform legislaţiei interne în RM este o 

economie de piaţă, bazată pe libera concurenţă (art. 9 alin. (3) şi art. 126 

alin. (1) Constituţia RM), practicile anticoncurenţiale fiind interzise. Astfel, 

o dată cu obţinerea licenţei de prestare a serviciilor de asigurare, companiile 

devin eligibile şi obţin încrederea societăţii ca efect al întrunirii condiţiilor 

legale, toate fiind în liberă concurenţă pe piaţă, iar alegerea doar a unor 

companii de asigurare, aşa cum propune autorul proiectului, ar duce la 

favorizarea unora (nefiind clar şi sub ce criterii) în detrimentul celorlalte, 

fiind un factor de coruptibilitate deoarece companiile de asigurare se 

constituie în vederea obţinerii de venit. 

profesională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Transparency 

International 
I. După cum este menţionat în Nota informativă la proiectul vizat, unul 

din scopurile urmărite este stabilirea unor criterii clare şi transparente, 

bazate pe merit, de accedere în profesia de avocat. În acest sens susţinem 

revizuirea art. 10 alin. (2) şi art. 19 ale legii privind excepţiile de la ordinea 

generală pentru admiterea în profesia de avocat pentru unele categorii de 

profesionişti în drept. Totodată, prevederile proiectului referitoare la 

avocatul stagiar şi stagiul profesional nu contribuie în măsură suficientă la 

îmbunătăţirea normelor relevante ale legii supuse revizuirii: 

Nu se acceptă. 

Prin proiectul de lege actual, Legea 

cu privire la avocatură se completează 

la atribuțiile decanului (art. 50 alin.(2)) 

cu lit. b
1
 ce prevede că decanul 

„organizează cursurile de formare 

profesională iniţială şi continuă, şi 

asigură evidenţa îndeplinirii sarcinii 



- nici legea în vigoare şi nici modificările propuse nu prevăd proceduri 

clare şi transparente privind suportul şi implicarea barourilor şi/sau 

organelor Uniunii în "plasarea" stagiarilor în activitatea profesională ghidată 

de un avocat îndrumător, astfel încât această etapă importantă în formarea 

profesională a viitorilor avocaţi riscă să rămână una formală şi ineficientă. 

Practici bune de urmat la acest capitol pot fi preluate din România1, precum 

şi din legislaţia naţională privind reglementarea altor profesii; 

 

 

 

 

 

- modificările propuse la art. 19 specifică caracterul neoneros al 

contractului de efectuare a stagiului (în raport cu avocatul îndrumător), dar 

se menţin fără modificări normele art. 15 şi art. 37 privind achitarea de către 

stagiari a taxei pentru efectuarea stagiului profesional (în bugetul Uniunii). 

Aceste reglementări contradictorii ridică semne de întrebare în condiţiile în 

care avocatului stagiar nu-i este garantata un nivel minim ai veniturilor 

pentru perioada stagiului care este destul de îndelungată (18 - 24 luni). În 

România, spre exemplu, stagiarii beneficiază de anumite garanţii în acest 

sens, stabilite prin statutul profesiei de avocat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anuale de audiere a cursurilor de 

formare profesională iniţială şi 

continuă de către avocaţii şi avocaţii 

stagiari din circumscripţia baroului 

gestionat”. Astfel, Uniunea Avocaților 

se implică prin intermediul barourilor 

la formarea și pregătirea avocaților 

stagiari în cursul stagierii profesionale, 

urmărind ca consecință obținerea reală 

a calităților și capacităților necesare 

exercitării profesiei de avocat. 

 

Nu se acceptă. 

Ținem să evidențiem că prin 

completarea făcută în prezentul proiect 

de lege, avocatul stagiar nu este obligat 

să achite pentru efectuarea stagiului 

avocatului îndrumător, însă se obligă să 

achite taxele inițiale stabilite de către 

Congres ce se varsă în bugetul Uniunii 

Avocaților și nu avocatului îndrumător. 

Aceasta are ca scop evitarea abuzurilor 

din partea avocaților îndrumători de a 

percepe sume de bani pentru efectuarea 

stagiului și de fapt, din lipsa de 

motivație, formalizarea procedurilor 

ulterioare ce țin de stagiul profesional. 

În partea ce ține de garantarea unui 

nivel minim ai veniturilor, menționăm 

că în contextul sistemului funcțional al 

Uniunii Avocaților, o astfel de 

propunere de completare a proiectului 

de lege ar duce la micșorarea voinței și 



 

 

 

 

 

 

II. Proiectul examinat nu aduce schimbări în reglementările existente 

privind accesibilitatea serviciilor de avocet care, în ultimă instanță, 

determină și facilitarea accesului la justiție în principiu: 

-  nici legea în vigoare şi nici modificările propuse nu prevăd condițiile în 

care avocatul este în drept să refuse acordarea serviciilor solicitate; 

- nici legea în vigoare şi nici modificările propuse nu motivează 

activitatea de voluntariat a avocaţilor (pro-bono), aşa cum este recomandat 

de către Uniunea Internaţională a Barourilor; 

- proiectul prevede includerea în art. 39 a normei privind competenţa 

Consiliului Uniunii Avocaţilor de a stabili mărimea onorariilor 

recomandabile pentru avocaţi, normă care este inutilă în condiţiile în care 

este activă o altă normă actuală din art. 63 care prescrie stabilirea 

onorariului prin acordul părţilor, care nu poate fi schimbat prin intervenţia 

autorităţilor publice sau a instanţei de judecată. 

 

 

 

 

III. Proiectul prevede multiple intervenţii în normele privind 

autoadministrarea avocaţilor, care, însă, sunt axate pe administrarea la nivel 

central. Astfel, se menţine gradul redus de descentralizare a competenţelor 

şi atribuţiilor în interiorul profesiei, antrenarea slabă a structurilor teritoriale 

(barourile) în procesul de autoadministrare, inclusiv în ceea ce priveşte 

gestiunea contribuţiilor avocaţilor, care sunt vărsate exclusiv în bugetul 

centralizat al Uniunii avocaţilor. 

În contextul celor menţionate, considerăm oportună expertizarea 

adiţională a modificărilor propuse referitor la gradul de compatibilitate cu 

reducerea numărului de avocați 

îndrumători și, ca consecință, la 

reducerea numărului de avocați stagiari 

cea ce de fapt nu soluționează problema 

în cauză. 

 

Nu se acceptă. 

Acordarea asistenței juridice gratuite 

de către avocat, precum și instituirea 

unui mecanism de stimulare a 

avocaților de a prelua cazurile în mod 

gratuit (pro bono) nu constituie obiectul 

de reglementare a prezentului proiect 

de lege. 

Iar în partea ce ține de stabilirea 

mărimii onorariilor de către Consiuliul 

Uniunii Avocaților, ținem să 

menționăm că această recomandare se 

face în conformitate cu jurisprudența 

Curții Europene a Drepturilor Omului 

și se apreciază în funcție de volumul de 

lucru, complexitatea cauzei, timpul 

utilizat pentru soluționarea cauzei etc. 

 

Se acceptă. 

 



recomandările din studiile efectuate întru implementarea acţiunilor 

prevăzute de Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-

2016. Ne referim în special la Studiul privind criteriile de accedere în 

profesia de avocat Studiului privind standardele etice prevăzute de codul 

deontologic pentru profesia de avocat Studiul cu privire la impunerea 

fiscală şi tarifele pentru profesiile conexe sectorului justiţiei. 

                                            

                                                  

                                             MINISTRU                                                        Vladimir CEBOTARI           


