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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Â R E nr._______ 

 

din____ ____________2020 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege  

privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură. 

 

 

 

 

Prim-ministru                                                         

Contrasemnează: 

Ministrul Justiției 

 

 

  



Proiect  

 

 

L E G E  

 

privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură  (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr. 126–127, art. 1001), se modifică după cum urmează:  

1) articolul 18: 

  alineatul (4) se completează cu textul, „şi se aduc la cunoștință persoanelor care 

au participat la examen, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării 

acestuia”; 

la alineatul (5): 

cuvântul „comunică” se substituie cu cuvintele „aduce la cunoștință”; 

după textul „de 10 zile” se completează cu cuvântul „lucrătoare”. 

 

2) articolul 20: 

  alineatul (4) se completează cu textul, „şi se aduce la cunoștință persoanelor care 

au participat la examen, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării 

acestuia.”; 

la alineatul (5): 

cuvântul „comunică” se substituie cu cuvintele „aduce la cunoștință”; 

după textul „de 10 zile” se completează cu cuvântul „lucrătoare”. 

 

3) la articolul 35, alineatul (6) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) Comisia de contestație;”. 

 

4) la articolul 43 alineatul (4), textul: „contencios administrativ în partea ce ţine 

de procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi 

contestat.” se substituie cu textul: „termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la 

cunoștință.”  

 

5) se completează cu articolul 431, cu următorul cuprins: 

„Articolul 431. Comisia de contestație 



(1) Contestațiile privind rezultatele examenelor de admitere la stagiu și 

examenelor de calificare, pentru fiecare etapă, se examinează de către Comisia de 

constestare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării. 

(2) Comisia de contestație este un organ ad-hoc, formată din 2 avocați și un 

reprezentant al Ministerului Justiției. Avocații în Comisia de contestație sunt 

desemnați aleatoriu de către Președintele Uniunii Avocaților până la examen, dintr-

o listă, aprobată anual de către Consiliul Uniunii Avocaților, de cel puțin 20 avocați 

care întrunesc condiţiile pentru alegere în Comisia de licenţiere și nu fac parte din 

organele de autoadministrare a profesiei de avocat. Una şi aceeaşi persoană nu poate 

fi numită în componenţa Comisiei de contestație decât o dată la 3 ani. 

(3) Comisia de contestație reevaluează candidații conform aceleiași proceduri 

prevăzute pentru Comisia licențiere a profesiei de avocat. Hotărîrea Comisiei de 

contestație este definitivă. 

(4) Calificativele oferite de către membrii Comisiei de contestație se însumează 

la calificativele acordate de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat și 

reprezintă hotărârea Comisiei de contestație. Hotărârea Comisiei de contestație este 

semnată de membrii săi. 

(5) Hotărârea Comisiei de contestație se remite Comisiei de licențiere în termen 

de 1 zi lucrătoare de la adoptare, care adoptă, după caz, hotărîrea privind admiterea 

la stagiul profesional sau hotărîrea privind admiterea în profesie. 

(6) Hotărârile Comisiei de contestație pot fi contestate în contencios 

administrativ.”.  

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

(2) Uniunea Avocaților din Republica Moldova, în termen de 6 luni de la 

publicării, va aduce în concordanță actele sale normative cu prevederile prezentei 

legi. 

 

 

PREȘEDINTELE   PARLAMENTULUI 

 

 


