
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 conține justificarea scopulului 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:  

(1) alineatul (1) se completează cu următorul text: „precum și cu excepția cazurilor de acordare a 

asistenţei juridice de către avocați/avocați stagiari 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, la cererea motivată 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.”;  

(2) alineatul (2) cuvintele „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 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2021, nr. 88 – 95, art. 79), se modifică după cum urmează:  

(1) Articolul 6: 

1) la alineatul (11) după cuvîntul „avocaților” se completează cu următorul text: „/avocaților 

stagiari”; 

2) 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. – Art. 17 alin. (2) al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială, art. 98) se completează cu litera 

f) cu următorul cuprins: „f) informația este solicitată de avocat/avocat stagiar în interesul 

clientului său pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime în justiție, în arbitraj, în 

cadrul procesului de mediere, în raporturile sale cu autoritățile publice și terții, precum și pentru 

prevenirea unor litigii, în măsura în care volumul și natura informației solicitate este relevantă 

scopurilor menționate.”. 

 

Art. V. – 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, dacă acestea justifică 

scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal.”.  

 

Art. VI. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 72 – 74, art. 195), se modifică după cum urmează: 

(1) La articolul 180, 

1) alineatul unic, devine alineatul (1), 

2) se completează cu alineatul (2), cu următorul curpins: 

„(2)   Încălcarea intenționată a legislației privind accesul la informație a avocatului sau 

avocatului stagiar, prin neeliberarea informațiilor, referințelor sau actelor solicitate de avocat 

sau avocat stagiar, necesare pentru acordarea asistenței juridice, 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 

ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 

pe un termen de până la 3 ani.” 

(2) Se completează cu articolul 3031, cu următorul cuprins: 

„Articolul 3031. Amestecul în activitatea avocatului sau avocatului stagiar   

(1) Amestecul, sub orice formă, în activitatea avocatului sau avocatului stagiar cu scopul de a 

împiedica reprezentarea și/sau apărarea clientului/clienților, 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani. 

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de 

până la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. 

(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), însoţite de aplicarea violenţei nepericuloase pentru 

viață sau sănătate, ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe sau însoțite de 

distrugerea bunurilor avocatului sau avocatului stagiar ori a membrilor de familie ai acestora, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), însoţite de aplicarea violenţei periculoase pentru 

viață sau sănătate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, 

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

(5) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat vătamarea medie sau gravă a 

integrității corporale sau a sănătății victimei, 

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. 



(6) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) soldate cu decesul victimei, se pedepsesc cu 

închisoare de la 12 la 20 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de 5 ani.”. 

 

Art. VII. – 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:  

(1) Articolul 68: 

1) alineatul (1) se completează cu punctul 21) cu următorul cuprins: 

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

pentru acordarea asistenţei juridice, instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, autorităţilor 

publice, altor persoane și organizaţii, care sunt obligate să elibereze actele solicitate.”. 

2) la alineatul (6), punctul 2) se abrogă. 

(2) la articolul 270 alineatul (1): 

1) din subpunctul 1) se completează cu litera j) cu următorul cuprins: „j) avocați sau avocați 

stagiari.”;  

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

„avocaților/avocaților stagiari”.  

 

Art. VIII. – 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. IX. – Art. 12 alin. (4) lit. c) a Legii nr. 263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile 

pacientului se completează 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”. 

 

Art. X. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100) se modifică după cum urmează: 

1) se completează cu art. 713 care va avea următorul cuprins: 

„Articolul 713. Împiedicarea activităţii avocatului sau avocatului stagiar  

Împiedicarea activităţii avocatului sau avocatului stagiar, prin refuzul, fără motive întemeiate, 

de a-i oferi informaţie autentică şi completă sau neprezentarea în termenul stabilit de lege a 

informaţiei și documentelor relevante solicitate de avocat și avocatul stagiar, împiedicarea sub 

orice altă formă a activităţii acestora, dacă aceste fapte nu constituie infracțiune  
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale pentru persoanele fizice, 

cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale pentru persoană cu funcţie de răspundere, cu amendă 

de la 120 la 180 de unităţi convenţionale pentru persoana juridică.”; 

2) articolul 395 alineatul (1) subalineatul 1) lit. b) după textul „63-66,” se completează cu textul „713,”. 

 

Art. X. – 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 în cadrul altor organizații.”.  

 

Art. XI. –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 textul „/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 este cu titlu gratuit.”. 

 

Art. XII. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale 

normative în concordanță cu amendamentele efectuate prin prezenta lege.  

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 


