
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii privind modificarea unor acte normative 

(privind asigurarea implementării unor garanții profesionale 

avocatului/avocatului stagiar) 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul Legii privind modificarea unor acte normative (privind asigurarea 

implementării unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar) fost 

elaborat de Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) în colaborare cu 

Ministerul Justiției. Drept bază de la care a pornit elaborarea prezentului proiect a 

constituit proiectul nr. 385/MJ/2020.  
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2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Proiectul legii a fost elaborat în vederea asigurării realizării practice și efective 

a drepturilor și libertăților fundamentale, iar în mod special a dreptului la apărare, 

la libertate și siguranță, de acces la informații, garantate de art. 25, 26 și 34 din 

Constituția Republicii Moldova, art. 5, 6 și 10 din Convenția Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, întru respectarea 

Hotărârii Curții Constituționale nr. 19 din 22.06.2015 pentru interpretarea art. 34 

alin. (3) din Constituția Republicii Moldova și a jurisprudenței Curții Europene a 

Drepturilor Omului la nivel național, de către actorii justiției naționale și a agenților 

statului. 

Astfel, în paragraful 44 al hotărîrii mai sus nominalizate, Curtea constată faptul 

că în contenciosul Curții Europene a fost recunoscută și relația dintre dreptul la 

informație și dreptul la un proces echitabil, în context civil. În cauza McGinley și 

Egan v. Regatul Unit, Curtea Europeană a admis că ingerința în dreptul la un proces 

echitabil poate lua naștere prin restricționarea accesului la informații în condițiile în 

care statul interzice cu bună-credință accesul reclamanților sau neagă, în mod fals, 

existența documentelor în posesia sa, documente care le-ar fi fost de folos în 

procesul de judecată. În acest fel, le este negat dreptul la un proces echitabil. 

Instituirea unui nou cadru legal va permite o îmbunătățire a interacțiunii dintre 

avocați/avocați stagiari și reprezentanții organelor de urmărire penală, procurori, 

judecători, reprezentanți ai autorităților publice, alte persoane fizice sau juridice de 

drept public. 

Unele modificări sunt propuse cu scopul de a asigura posibilitatea efectivă a 

părții apărării să acumuleze probe, or, pentru a da eficiență dreptului fundamental 



la apărare, apărătorii trebuie să aibă suficiente pârghii juridice în procesul 

acumulării probelor necesare realizării apărării.  

Potrivit Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură „(1) Avocaţii acordă persoanelor 

fizice şi juridice următoarele genuri de asistenţă juridică calificată: g) desfășoară activități 

de investigare independentă.” (art. 8 alin. (1) lit. g)); „(1) Avocatul are dreptul: c) să 

colecteze independent, să fixeze şi să prezinte informaţii referitoare la circumstanţele 

cauzei; d) să solicite și să obțină de la instanțele judecătorești, organele de drept, 

autoritățile publice, deținătorii de registre de publicitate, de la alte organizații, în condițiile 

stabilite de legislație, informații, referințe și copii ale actelor necesare pentru acordarea 

asistenței juridice; g) să citeze și să audieze persoane, să dispună efectuarea expertizelor 

extrajudiciare în calitate de ordonator, să investigheze teritoriile, localurile, bunurile, cu 

acordul și participarea proprietarului sau a reprezentantului acestuia, precum și să 

efectueze alte acțiuni procedurale necesare pentru asigurarea asistenței juridice. (art. 53 

alin. (1) lit. c), d) și g)). (2) Nerespectarea de către persoanele cu funcţie de 

răspundere a prevederilor alin.(1) lit.d) atrage răspunderea stabilită de lege (art. 53 

alin. (2)). 

Precum se atestă, la etapa actuală deși în legea specială cu privire la avocatură 

nr. 1260/2002 este prevăzut acest drept al avocaților, dat fiind faptul că un 

asemenea drept nu se regăsește în alte legi speciale ce reglementează activitatea 

anumitor autorități, avocaților în activitatea lor de acumulare a probelor li se refuză 

eliberarea informațiilor, documentelor etc., fiind încălcat principiul egalității 

armelor. 

Dreptul la apărare presupune posibilitatea fiecărui om de a reacționa 

independent, prin mijloace legitime, în fața unui tribunal, la încălcarea drepturilor 

și libertăților sale. Astfel, Curtea subliniază că dreptul la apărare, ca o garanție a 

dreptului la un proces echitabil, cuprinde totalitatea drepturilor și a regulilor 

procedurale care îi acordă persoanei posibilitatea de a se apăra împotriva acuzațiilor 

ce i se aduc și de a le contesta, în vederea demonstrării nevinovăției sale. Dreptul 

la apărare trebuie asigurat pe tot parcursul procesului penal (HCC nr. 22 din 6 

august 2020, § 44). 

Mai mult, Curtea constată că articolul 17 din Codul de procedură penală 

reglementează dreptul la apărare ca principiu al procedurilor penale și al procesului 

penal în ansamblul său și obligă organul de urmărire penală și instanța 

judecătorească să le asigure participanților la procesul penal deplina exercitare a 

drepturilor lor procesuale, în condițiile acestui Cod și în concordanță cu prevederile 

constituționale (ibidem, § 45). 

Astfel, Curtea notează că, potrivit dispozițiilor constituționale și legale, 

autoritățile judiciare sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru ca apărarea 

să fie exercitată în mod efectiv. Pentru a-și exercita dreptul la apărare, persoanei 

acuzate trebuie să i se permită să beneficieze de toate mijloacele de probă care se 



pot dovedi decisive pentru șansele apărării. Așadar, dreptul unei persoane de a-și 

pregăti efectiv apărarea se află într-o legătură indisolubilă cu dreptul de acces la 

probe (ibidem, § 46). Acest fapt ar preveni eventualele abuzuri din partea 

autorităților și ar asigura o egalitate a armelor între partea acuzării și partea apărării, 

iar partea apărării și-ar putea exercita drepturile în mod efectiv și practic.  

Curtea reține că aflarea adevărului în procesul penal se face pe bază de probe. În 

acest context, Curtea notează că legislatorul are obligația constituțională de a 

reglementa în mod coerent și unitar maniera de obținere a acestora pentru a nu leza 

securitatea juridică și pentru a-i asigura persoanei dreptul la apărare (ibidem, § 49).  

Prin acest proiect de lege se propune amendarea și completarea cadrului 

legislativ în așa mod încât avocații și avocații stagiari întru exercitarea obligațiilor 

lor constituționale de apărare a drepturilor și libertăților omului să poată realiza 

sarcinile ce le revin atât în procesul de adunare a probelor prin asigurarea accesului 

la informații, cât și în procesul de realizare a apărării, fără ca în activitatea lor direct 

sau indirect să fie exercitate careva imixtiuni ce ar împiedica sau restricționa 

activitatea de apărare. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

În vederea atingerii obiectivelor enunțate, instituirea condițiilor necesare 

realizării efective a apărării, inclusiv prin asigurarea accesului la informații în 

procesul de adunare a probelor necesare apărării, se propune operarea modificărilor 

enunțate în proiect în următoarele acte normative:  

 

- Legea nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova se 

completează cu Capitolul II1 ce cuprinde articolul 41 și 42 ce au ca obiect de 

reglementare accesul avocaților și avocaților stagiari la datele cu privire la ieșirea 

și intrarea în Republica Moldova; 

- Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății articolul 14 alin. (1) și (2) se modifică în 

vederea reglementării accesului avocaților și avocaților stagiari la datele 

medicale ale pacientului; 

- Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile; 

- Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000; 

- Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă; 

- Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003; 

- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002; 

- Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de 

stat - articolul 29 alin. (4) se modifică pentru a fi asigurat accesul avocaților și 

avocaților stagiari la resursele informaționale de stat; 

- Legea nr. 263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului - se 



completează art. 12 alin. (4) lit. c) cu textul „ , precum și la cererea motivată a 

avocaților/avocaților stagiari la acordarea asistenţei juridice 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, în condițiile în care se justifică scopul prelucrării datelor cu caracter 

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

caracter personal”; 

- Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 se completează cu o 

nouă contravenție care va asigura existența unei sancțiuni contravenționale în 

calitate de element coercitiv al statutului pentru implementarea efectivă a 

dreptului avocatului/avocatului stagiar de a colecta în mod independent 

informaţii referitoare la circumstanţele cauzei și să solicite și să obțină de la 

instanțele judecătorești, organele de drept, autoritățile publice, deținătorii de 

registre de publicitate, de la alte organizații, în condițiile stabilite de legislație, 

informații, referințe și copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenței 

juridice. Examinarea acestei contravenții este dată în competența instanțelor de 

judecată care sunt în măsură să evalueze în mod corect exercitarea legală a 

dreptului avocaților/avocaților stagiari de  acces la informații și relevanța 

informațiilor solicitate în legătură cu circumstanțele și scopurile asistenței 

juridice acordate clientului. 

- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal - articolul 6 

alin. (1) lit. f) se modifică în vederea extinderii dreptului avocaților și avocaților 

stagiari de acces la informații cu caracter personal nu doar în cazul exercitării 

sau apărării unui drept al subiectului datelor cu caracter personal în justiție, dar 

și în cazul exercitării sau apărării unui drept al terților în justiție, în organele de 

drept, în autoritățile publice și a altor organizații; 

- Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate - articolul 

2 alin. (2), articolul 3 noțiunea „participant privat” , articolul 4 lit. a) și articolul 

6 alin. (6) se modifică pentru instituirea unor garanții profesionale de acces la 

informații inclusiv avocaților stagiari și punerea la dispoziție a datelor deținute 

de participanții publici avocaților și avocaților stagiari cu titlu gratuit, deoarece 

atât avocații cât și avocații stagiari prin activitatea profesională exercitată 

realizează un interes public de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, fiind necesar în timp real și gratuit accesul la datele deținute de 

participanții publici. 

Referitor la instituirea garanțiilor legislative privind neadmiterea imixtiunii în 

activitatea avocaților și avocaților stagiari în vederea garantării independenței 

acestora și supunerea lor numai legii, se propune operarea modificărilor în articolul 



270 alin. (1) al Codului de procedură penală, cu scopul efectuării calitative a 

urmăririi penale de către procurori care în mod firesc trebuie să aibă o calificare 

mai înaltă de cât ofițerii de urmărire penală etc., pe de o parte, iar pe de altă parte, 

întru nediscriminarea avocaților și avocaților stagiari sub aspectul respectiv în 

coraport ceilalți actori ai justiției. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul de lege nu necesită cheltuieli din Bugetul Public Național. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de lege deși cuprinde modificări la un pachet de legi speciale, prin noile 

reglementări ce le conține, actul normativ propus se va încorpora în cadrul normativ 

în vigoare, fiind necesară aducerea în corespundere cu acesta doar a unor acte 

normative ale autorităților publice și ale Guvernului ce ține de reglementarea 

activității autorităților publice și reglementarea domeniilor vizate de proiectul 

actului normativ. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina web 

oficială al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, consultarea cu avocații și 

avocații stagiari. 


