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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  la modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 28 februarie 2013 cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al 

avocatului stagiar 

 

Autorul 

avizului  

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Biroul 

Național de 

Statistică 

1. Biroul Na țional de Statistică a examinat proiectul hotărârii  

Guvernului cu privire la  

modificarea şi completarea Hotărârii  Guvernului nr. 158 din 28 

februarie 2013 şi vă comunică că  art.  81 al Codului de procedură civ i lă 

prevede că în procura eliberată reprezentantului persoanei  juridice sau 

în mandatul eliberat  avocatului  pot fi  inserate împuterniciri spe ciale.  

Inclusiv ”de a transmite împuterniciri  unei alte persoane”.  Adică un 

salariat  sau un avocat împuternicit poate transmite împuternicirile sale 

altui  salariat  sau avocat.  

Această  modali tate de reprezentare este justă şi se încadrează  

perfect  în prevederile Legii  cu pr ivire la avocatură  nr.  1260-XV din 

19.07.2002, care în art . 5 alin (1),  (2) şi  (3) prevede că,  orice persoană 

are dreptul să îşi  aleagă în mod liber  avocatul  pentru a fi  consultată  şi  

reprezentată de aceasta în materie juridică. În pofida dispoziţi ilor pc t .  6 

alin. 2 lit .  b) din Hotărârea Guvernului nr. 158 din 28.02.2013 cu privire 

la aprobarea formularului şi modului de uti l izare a mandatului  

avocatului şi avocatului stagiar  potrivit  cărora ,  formularul mandatului  

avocatului conţine u rmătoarele elemente obligatorii: pe verso se 

inserează semnătura clientului ,  atenţionăm că nu doar semnă tura 

clientului atestă caracterul  veri tabil a l  împuterniciri i,  ci şi  semnă tura 

altui  reprezentant împuternicit în modul cerut de lege.  

Considerăm necesar ca  alături de orice semnătură să figureze  

numele şi  prenumele persoanei care semnează scris complet şi  lizibil,  

iar în cazul persoanelor juridice semnătura conducătorul ui urmează  

a fi certificată prin ştampilă.  

Se acceptă. 

Punctele 6 și 7 din Hotărîrea 

Guvernului au fost completate în vederea 

indicării exprese a faptului că pe verso 

poate semna și reprezentantul clientului. 
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2. În ceea ce priveşte proiectul hotărîrii,  vă atragem atenţia că în 

amendamentele propuse la Hotărîrea Gu vernului nr. 158 din 28.02.2013 

nu este specificat cum va fi depăşită si tuaţia cu stocu rile formularelor 

mandatelor avocaţilor şi avocaţilor stagiari existente în prezent la 

depozitele Î.S. Editura de Imprimare ”Statistica",  cine va suporta 

cheltuieli le.  

În acest context. considerăm necesar şi  oportun ca punctul  5 din 

proiectului hotărârii  să fie expus în următoarea redacţie: , ,Formularele 

mandatelor avocaților şi avocaților stagiari, tipărite de. Î .S. Editura de 

Imprimare ”Statist ica"  pînă la intrarea in vigoare a prezentei hotărîri, rămîn 

valabile şi se vor comercializa pînă la epuizarea deplină a stocurilor ",  or 

potrivit  art . 8 alin. (2) al  Legii  nr.  845 din 03.01.1992 cu privire la  

antreprenoriat şi  întreprinderi,  pagubele, inclusiv profitul ratat, suportat de 

întreprindere ca urmare a îndeplinirii unor dispoziț ii date de autoritățile 

administrației publice urmează a fi reparate din buget. 

Concomitent. Biroul Naţional de Statist ic ă vă prezintă următoarea 

informaţie:  

Numărul  formularelor mandatelor avocaţilor şi  avocaţilor stagiari  

existente în stoc (necomercializate) la data de 15.08.2014 constituie: 1  

802 seturi (90 100 bucăţi);  

Numărul  formularelor mandatelor avocaţilor şi  avocaților stagiari  

tipărite în perioada ianuarie—august a.2014 constituie:  1 600 seturi  (80 

000 bucăţi);  

Numărul  formularelor mandatelor avocaţilor şi  avocaţilor stagiari  

comercializate în perioada ianuarie --august a.2014 constituie:  1 966 

seturi  (98 300 bucăţi) ;  

Seria şi  numărului  ultimului formular de mandat tipărit,  care se află 

în stoc:  

a)mandat al  avocatului -  MA 0805000;  

b) mandat al avocatului stagiar - MAS 030000.  

Suplimentar, vă aducem la cunoştinţă că preţul unui set  (50 bucăţi) 

de mandate avocaţilor şi avocaților stagiari constituie 26, 70 lei cu 

TVA.  

Se acceptă. 

Pct. 5 din proiect a fost redactat. 
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Vladimir 

Palamarciuc  

avocat 

3. Propun sa fie atrasă atenția la formularea din ultima propoziție a noului text din 

pct.8. O sugestie ar fi: 

In loc de: "Procura în care sînt stabilite împuternicirile avocatului în procesul civil 

se prezintă fiind anexată la mandat și nu este valabilă în lipsa acestuia" 

De prevăzut: "Pentru participarea in procesul civil avocatul prezintă mandatul cu 

anexarea procurii in original sau copiei certificate de avocat sau avocat 

stagiar. Fără prezentarea mandatului avocatului sau avocatului stagiar împuternicirile 

de reprezentare in procesul civil nu sunt valabile." (Nu trebuie de indicat ca procura nu 

este valabila, caci aceasta poate fi utilizata si in alte scopuri, decît doar procesul civil 

judiciar). 

Se acceptă parțial 

Prevederea conform căreia avocatul, 

pentru participarea în procesul civil, 

trebuie să prezinte mandatul, este 

reglementat în art. 80, alin. (7) CPC și nu 

necesită a fi dublată în prezentul proiect.  

În partea ce ține de prezentarea 

procurii împreună cu mandatul, textul a 

fost redactat. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                              Oleg EFRIM 


