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11 august 2015 

 

Către: Președintele RM, 

           Prim-ministrul RM 

           Președintele Parlamentului RM 

           Ministrul Culturii 

           Arhitector – șef 

 

 

 

 

 

Ref. Sediul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova 

 

 

Avocatura moldovenească reprezintă o instituţie de drept independentă a societăţii civile, menită să 

asigure, pe baza profesională, acordarea de asistenta juridică calificată persoanelor fizice şi juridice, 

în scopul apărării drepturilor, libertăţilor si intereselor lor legitime, precum şi al asigurării accesului 

la înfăptuirea justiţiei.   

 

Uniunea Avocaţilor este organul de autoadministrare al avocaţilor, din care fac parte toţi membrii 

barourilor din ţară, şi are sediul în municipiul Chişinău.  Uniunea Avocaţilor este persoană juridică, 

are patrimoniu şi buget propriu.  Numărul de barouri în Moldova corespunde numărului curţilor de 

apel. Astfel, cele 4 barouri sunt cele de Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat.   

 

Actualmente Uniunea Avocaţilor este cea mai mare organizaţie profesională din Republica Moldova, 

reprezentând interesele a circa 3000 de avocaţi şi avocaţi-stagiari.   

 

Sediul Uniunii Avocaţilor 

 

Sediul Uniunii Avocaţilor se află la adresa: Str. Mitrolpolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 53A, deşi 

adresa cadastrală a clădirii Uniunii Avocaţilor este strada Alexandru cel Bun 91.   

 

Clădirea respectivă se regăseşte sub nr. 259 la categoria de monument naţional în Registrul 

monumentelor ocrotite de stat, republicat la 2 februarie 2010, în Monitorul Oficial nr.15-17/24.   

 

Istoric 

 

Imobilul nostru a fost edificat în anul 1886, atingând o vârstă de aproape 130 ani.   

 

Imobilul respectiv a fost atribuit în folosinţa Colegiului Avocaţilor din RSSM încă în perioada 

sovietică, când în toată republica activau circa 250 de avocaţi.   

 

Starea actuală a clădirii 
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Actualmente, starea fizică a clădirii este foarte proastă; datorită unui fundament foarte simbolic, 

clădirea Uniunii Avocaţilor se zdruncină la fiecare trecere a vehiculelor mari.   

 

Schema constructivă a clădirii nu corespunde cerinţelor normative pentru construcţii în raioanele 

seismice, iar structura de rezistenţă nu asigură cerinţele esenţiale ale construcţiilor.   

 

Calitatea lucrărilor executate nu corespund normelor SNIP II-7-81 „Construcţii în raioane seismice”, 

SNIP 3.05.01-87 „Construcţii portante şi de închidere”, SNIP 4.04.01-87 „Lucrări de finisare şi 

izolare” şi prescripţiilor tehnice în construcţii.   

 

Reţelele inginereşti exterioare şi interioare sunt afectate şi modificate.   

 

Elementele de decor ale faţadei clădirii s-au diluat cu trecerea timpului.   

 

Toate clădirile din imediata vecinătate a clădirii, deşi formal posedă statut de monument de categorie 

naţională sau locală, au fost reconstruite şi supraetajate cu 2-3 etaje. 

 

Necesităţi modernizare sediu 

 

În prezent, numărul de avocaţi şi avocaţi-stagiari a crescut de peste zece ori faţă de perioada când 

imobilul respectiv a fost atribuit în gestiune avocaturii moldoveneşti.    

 

Avocaţii din Moldova necesită săli permanente de instruire şi testare, amenajate după model modern.  

Noile exigenţe ale Legii avocaturii obligă avocaţii să urmeze anual cursuri de formare profesională 

continuă, în volum de cel puţin 40 de ore (avocaţi) şi de cel puţin 80 de ore (avocaţi-stagiari), conform 

planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor.  Actualmente sălile pentru cursuri şi testări sunt 

permanent închiriate în condiţii comerciale.   

 

Uniunea Avocaţilor duce lipsă de cabinete pentru personal administrativ, fapt pentru care întâmpină 

dificultăţi la creşterea numărului de personal necesar pentru a face faţă numărului sporit de membri; 

componenţa numerică a personalului administrativ al Uniunii a rămas la nivelul începutului anilor 

’90.   

 

Baroul Chişinău (cel mai mare barou din Moldova) duce lipsă de încăperi proprii şi aparat propriu; 

actualmente sediul Baroului Chişinău este sediul profesional al decanului ales şi se schimba de fiecare 

dată cu schimbarea decanului, fapt care creează dificultăţi şi incomodităţi de activitate atât pentru 

Baroul Chişinău, cât şi pentru cei 2000 de beneficiari ai activităţii acestuia.   

 

Organele şi componentele Uniunii Avocaţilor, care actualmente îşi au sediul permanent şi/sau se 

întrunesc regulat la adresa sus-menţionată, sunt: 

 

1) Consiliul Uniunii Avocaţilor – 18 persoane; 

2) preşedintele Uniunii Avocaţilor; 

3) secretarul general al Uniunii Avocaţilor; 

4) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat – 11 persoane;  

5) Comisia pentru etică şi disciplină – 11 persoane;  

6) Comisia de cenzori – 5 persoane;  

7) Asociaţia Tinerilor Avocaţi – întruniri regulate în grup de 10-30 persoane; 
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8) contabilitatea – actualmente doar una persoană; 

9) secretariatul – actualmente doar 2 persoane.  

 

Valenţele istorice ale cartierului 

 

Starea întregului cartier de pe traseul Bănulescu-Bodoni, cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi 

Columna, în ultimii ani a suferit multe şocuri neinspirate, precum: 

 

 demolarea imobilului cu statut de monument la intersecţia Bănulescu-Bodoni cu Columna (str. 

Bănulescu-Bodoni 51); 

 abandonarea timp de circa două decenii a monumentului situat în imediata vecinătate cu sediul 

nostru (str. Bănulescu-Bodoni 53) – recent au fost iniţiate lucrări de reconstrucţie şi clădirea a 

fost lipsită de toate decorurile arhitecturale ale timpului, fiind desfiinţată valoarea istorică de 

monument a acesteia; 

 supraetajarea imobilului vecin cu statut de monument de la intersecţia Bănulescu-Bodoni cu 

Alexandru cel Bun (cafenea „Tucano”); 

 ridicarea a două clădiri in patru niveluri vis-a-vis de sediul Uniunii Avocaţilor 

 

Datorită schimbărilor produse în aspectul exterior al clădirii cu care deţinem un perete comun (fost 

monument istoric de importanţă locală, actualmente cafenea „Tucano”), care, în anii precedenţi, a fost 

semnificativ supra-etajată, se resimte o necesitate evidentă de intervenţie arhitecturală şi în faţada 

clădirii Uniunii Avocaţilor.   

 

Convenţiile internaţionale 

 

Uniunea Avocaţilor apreciază importanţa păstrării monumentelor, inclusiv sub imperiul 

reglementărilor internaţionale, însă este nevoită să invoce următoarele: 

 

a) statul Republica Moldova nu alocă sprijin financiar pentru lucrările de întreţinere şi de 

restaurare a clădirii respective (Art. 6, Convenţia de la Granada pentru protecţia patrimoniului 

arhitectural al Europei, 03.10.1985) 

b) statul Republica Moldova are obligaţia să favorizeze folosirea clădirii respective, în funcţie 

de cerinţele vieţii contemporane şi să permită adaptarea acesteia pentru utilizări noi (Art. 

11, Convenţia de la Granada pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, 

03.10.1985) 

c) statul Republica Moldova are obligaţia să se informeze de la alte state despre modalităţile de 

conciliere optimă a imperativelor ocrotirii clădirilor respective cu cerinţele actuale ale vieţii 

economice, sociale şi culturale (Art. 17, Convenţia de la Granada pentru protecţia 

patrimoniului arhitectural al Europei, 03.10.1985).   

 

Practica României de adaptare a monumentelor istorice la necesităţi noi 

 

România a ratificat Convenţia de la Granada pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei 

prin Legea nr. 157, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 274 din 13 octombrie 1997.   

 

 Unul din cele mai notorii exemple de modernizare a unei clădiri vechi este proiectul Casei 

Paucescu din Bucureşti (actualmente sediul Uniunii Arhitecţilor din România), realizat în anul 

2003 de arhitecţii Zeno Bogdănescu şi Dan Marin (detalii şi imagini în anexe).   



4 
 

 

 Un alt exemplu recent de supraetajare a unei clădiri istorice din centrul Bucureştiului este 

proiectul din strada A.D. Xenopol nr. 2 (arh. Ioana Dutescu şi echipa).  Proiectul respectiv, 

participant la Bienala Naţională de Arhitectură din Bucureşti în anul 2012, a propus soluţia 

păstrării şi evidenţierii faţadelor cu decor de factura neo-româneasca de o valoare culturala 

semnificativa, şi conturarea supraetajării în retrageri succesive, atât de la strada, cat şi pe 

verticala (detalii şi imagini în anexe). 

 

Practica judiciară din Republica Moldova 

 

Un studiu al practicii judiciare, deja formate în Republica Moldova, în domeniul protecţiei 

monumentelor de importanţă naţională, ne sugerează următoarele: 

 

 Monumentele de importanţă naţională pot fi reconstruite şi supraetajate; 

 Anume faţadele clădirilor prezintă importanţă istorică; 

 Organele competente pot aproba proiecte de reconstrucţie/supraetajate cu condiţia 

conservării faţadelor istorice.   

 

Cel mai relevant şi notoriu exemplu, în acest sens, este dosarul privind imobilul din Strada Şciusev 

52 din Chişinău.  În speța, prin Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 02.12.2011, menținută în vigoare 

prin Decizia Colegiului Civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 

23.05.2012 (în ordine de recurs) şi prin Încheierea Colegiului Civil, comercial și de contencios 

administrativ al Curții Supreme de Justiție din 05.12.2012 (în ordine de revizuire - dosarul nr. 3rh-

138/12), s-a constatat irevocabil că proiectul reconstrucției imobilului, monument cu statut naţional, 

a fost coordonat de către autoritățile statului, anume fațada clădirii prezentând importanţă istorică, 

ultima fiind în stare degradantă și necesitând conservare și restaurare, astfel organele competente 

aprobând proiectul de reconstrucție a clădirii cu condiția conservării fațadei istorice. 

 

Solicitări 

 

În lumina celor expuse mai sus, Consiliul Uniunii Avocaţilor intervine, cu următoarele solicitări: 

 

1. să fie analizat conceptul propus de supraetajare a monumentului, cu păstrarea şi restaurarea 

faţadei istorice (câteva schiţe conceptuale se anexează); 

2. suntem disponibili să discutăm posibilitatea retragerii succesive a etajelor pentru a păstra 

impactul faţadei prezervate la nivelul percepţiei stradale; 

3. drept reper de înălţime solicităm să fie acceptată clădirea vecină (cafenea „Tucano”); 

4. suntem disponibili să colaborăm cu specialiştii recomandaţi de Ministerul Culturii la toate 

etapele de realizare a proiectului: 

a. coordonare schiţă de proiect/certificat de urbanism 

b. coordonare proiect/autorizaţie de construcţie 

c. coordonare realizare proiect/etapa de construcţie şi dare în exploatare.   

 

În cazul în care va fi necesară formarea unui grup mixt de lucru la subiectul dat, Uniunea Avocaţilor 

este gata să numească delegaţi, care vor conlucra cu specialiştii şi factorii de decizie din domeniu în 

vederea identificări celei mai optime soluţii.   
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Vă rugăm la fel, să analizați și posibilitatea atribuirii Uniunii Avocaților a unui alt imobil în schimbul 

sediului actual, care să corespundă cerințelor la zi. 

 

În încheiere, Vă rugăm să primiţi  expresia întregii noastre consideraţii.   

 

Cu profund respect, 

 

 

 

 

_______________________ 

Nina LOZAN 

Preşedintele Uniunii Avocaţilor 

 


