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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 unor acte normative 

 (privind instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar) 

 

 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul Legii privind 

modificarea unor acte normative (privind instituirea unor garanții profesionale 

avocatului/avocatului stagiar). 

 

 

 

Prim-ministru                                                         

Contrasemnează: 

Ministrul Justiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proiect 

 

 

L E G E 

 privind modificarea unor acte normative 

(privind instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), se 

completează cu capitolul II1, cu următorul cuprins: 

 

Capitolul II1 

REGIMUL JURIDIC DE UTILIZARE A DATELOR CU PRIVIRE LA 

IEȘIREA ȘI INTRAREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Articolul 41. Accesul și utilizarea datelor cu privire la ieșirea și intrarea în 

Republica Moldova 

(1) Accesul la datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova este 

limitat, în condițiile legii. Se interzice utilizarea datelor cu privire la ieșirea și 

intrarea în Republica Moldova, în scopuri contrare legii. 

(2) Deținătorii datelor cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova pot 

prelucra și utiliza datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova doar 

în conformitate cu legea și în scopul exercitării atribuțiilor prevăzute de lege. 

 

Articolul 42. Accesul terților la datele cu privire la ieșirea și intrarea în 

Republica Moldova 

Deținătorii datelor cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova sunt 

obligați să elibereze asemenea date organelor de urmărire penală, instanţelor 

judecătoreşti, avocaților, avocaților stagiari, la cererea lor motivată, care sunt 

obligați să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu 

Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Art. II. – Articolul 14 din Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), se modifică după cum 

urmează: 

alineatul (1) se completează cu următorul text: „la cererea motivată a a 

avocaților/avocaților stagiari, care justifică scopul prelucrării datelor cu caracter 

personal, în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

alineatul (2) textul „la cererea lor motivată” se substituie cu textul: „ , 

avocaților/avocaților stagiari, la cererea lor motivată, care justifică scopul prelucrării 



datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal.”. 

 

Art. III. – Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44 – 46, art. 318), se modifică după cum 

urmează: 

1) Articolul 6: 

la alineatul (11), după cuvântul „avocaților” se completează cu cuvintele 

„avocaților stagiari,”; 

la alineatul (2), după cuvintele „Serviciului de Informații și Securitate” se 

completează cu cuvintele „avocaților/avocaților stagiari”,”. 

la alineatul (23), litera  b) după cuvintele „instanţelor judecătoreşti” se 

completează cu cuvintele „avocaților/avocaților stagiari”. 

  

2) la articolul 8, alineatul (3) după cuvintele „instanţelor judecătoreşti” se 

completează cu cuvintele „avocaților/avocaților stagiari”, iar după cuvintele  

”deputaților Parlamentului,” se completează cu cuvintele „avocaților/avocaților 

stagiari”. 

 

Art. IV. – Articolul 18, alineatul  (2) Legea nr. 100/2001 privind actele de stare 

civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97 – 99, art. 765), va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Organele de stare civilă, oficiile stare civilă prezintă informaţii referitoare 

la înregistrarea actelor de stare civilă, copii sau extrase de pe acestea la cererea 

instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală, a avocaților, 

a avocaților stagiari, a autorităţilor tutelare, a notarilor, precum  şi la cererea altor 

organe de stare civilă, care sunt obligați să justifice scopul prelucrării datelor cu 

caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal.”. 

 

Art. V. – Articolul 270 alineatul (1) din Codul de procedură penală al 

Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2013, nr. 248 – 251, art. 699), se modifică după cum urmează: 

punctul 1) se completează cu litera  j) cu următorul cuprins: 

„j) avocați sau avocați stagiari.”; 

la punctul 2), litera a), după cuvântul „judecătorilor,” se completează cu 

cuvintele „avocaților/avocaților stagiari”. 

 

Art. VI. – La articolul 29 alineatul (4) din Legea nr. 467/2003 cu privire la 

informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 6 – 12, art. 44), după cuvintele „Organele de urmărire penală” 

se completează cu cuvintele „ , instanțele de judecată, avocații/avocații stagiari,”. 

 



Art. VII. – Articolul 53 alineatul (1), litera  d) din Legea nr. 1260/2002 cu 

privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 

582), va avea următorul cuprins: 

 „d) să solicite informaţii pe orice suport, referinţe, originale și copii ale actelor 

necesare pentru acordarea asistenţei juridice, instanţelor judecătoreşti, organelor de 

drept, autorităţilor publice, altor organizaţii, care sunt obligate să elibereze actele 

solicitate.”. 

 

Art. VIII. La articolul 6 alineatul  (1) litera f) din Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2011, nr. 170 – 175, art. 492), va avea următorul cuprins: 

„f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept al subiectului datelor cu caracter personal sau al altei persoane în justiţie, în 

organele de drept, în autoritățile publice și a altor organizații.”. 

 

Art. IX. – Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 

452), se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2 alineatul (2), după cuvântul „avocaților,” se completează cu 

cuvântul „/avocaților stagiari,”. 

2. La articolul 3 noțiunea „participant privat –”, după cuvântul „avocați,” se 

completează cu cuvântul „/avocați stagiari,”. 

3. Articolul 4 litera a) se completează cu o propoziție nouă, cu următorul 

cuprins: 

 „Punerea la dispoziție a datelor deținute de participanții publici avocaților și 

avocaților stagiari este efectuată cu titlu gratuit.”. 

4. Articolul 6 alineatul (6) se completează cu o propoziție, cu următorul 

cuprins: 

„Contractul de schimb de date încheiat între deținătorul platformei de 

interoperabilitate și avocat/avocat stagiari și este cu titlu gratuit.”. 

 

Art. X. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta. 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 
 


