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CONSILIUL UNIUNII AVOCAȚILOR 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

  
În considerarea Hotărîrii Consiliului Uniunii Avocaților din 2 octombrie 2020, prin care s-a decis „Modificarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a UA cu includerea modalității de adoptare, semnare și publicare a 
hotărîrilor CUAM”, și 
 
În acord cu prevederile articolele 38 alin. (1), 39 lit. b) și o) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260–XV din 
19.07.2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și articolul 43 din Statutul profesiei de avocat, 
Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova întrunit în ședința ordinară din 30 octombrie 2020,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.  Regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii Avocaților din Republica Moldova  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 27 mai 2016, se modifică după cum urmează: 

1) Articolul 25 : 
- Alineatul (1) se modifică și se expune în următoarea redacție: 

„Consiliul Uniunii Avocaților se întrunește în ședințe ordinare obligatoriu o dată în lună. Consiliul U.A.R.M. 
stabilește programul ședințelor ordinare”. 
 

- Alineatul (2) se modifică și se expune în următoarea redacție: 
„Convocarea Consiliului Uniunii Avocaților se face, conform programului stabilit de Consiliul U.A.R.M., cu cel 
puțin 15 zile înainte de data ședinței, prin anunțarea în scris a membrilor, cărora li se expediază proiectul 
ordinei de zi și materialele care urmează a fi examinate. Secretarul general elaborează proiectul agendei și 
pregătește materialele de lucru ale Consiliului U.A.R.M., după consultare cu membrii Consiliului. Ordinea de 
zi și materialele ce urmează a fi examinate se publică pe pagina web a U.A.R.M. cu cel puțin 5 zile până la 
data desfășurării ședinței Consiliului.” 
 

-   Alineatul (3) se modifică și se expune în următoarea redacție: 
„În situații excepționale, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Consiliului U.A.R.M. sau din proprie 
inițiativă, Președintele Uniunii Avocaților convoacă Consiliul în ședință extraordinară. Președintele nu este în 
drept să refuze sau să ignore cererile membrilor Consiliului Uniunii Avocaților privind convocarea ședinței 
extraordinare. În cazul în care Președintele Uniunii Avocaților nu convoacă ședința extraordinară a Consiliului 
U.A.R.M. în decurs de 5 zile de la data recepționării solicitării parvenite sau refuză convocarea ședinței, membrii 
Consiliului sînt în drept să se convoace în ședință de sine stătător și să aleagă din membrii săi persoana care va 
prezida ședința Consiliului. În acest caz, procesul-verbal al ședinței și hotărîrile Consiliului U.A.R.M. adoptate, vor 
fi semnate de membrul care a prezidat ședința Consiliului.” 
 
2) Articolul 26: 
- La alineatul (11), texul: „întocmit de către secretariatul ședinței Consiliului U.A.R.M. alcătuit din personalul 

tehnic”, se înlocuiește cu textul: „,care va fi întocmit în cel mult 3 zile lucrătoare, din data încheierii lucrărilor 
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ședinței Consiliului U.A.R.M., de către Secretarul Consiliului Uniunii Avocaților sau de către un alt angajat al 
aparatului tehnic administrativ al U.A.R.M. numit de Secretarul general”. 
 

- Alineatul (12), se completează în final cu textul: „sau de membrul Consiliului U.A.R.M. desemnat prin vot 
deschis in cazul in care președintele a refuzat semnarea sau nu a semnat in termenul stabilit de prezentul 
Regulament”. 

 

- Norma articolului se completează cu alineatul (131), care se expune în următoarea redacție: „La sfârșitul 
fiecărei ședințe, Secretarul Consiliului U.A.R.M. prezintă dispozitivul hotărârii adoptate, care este validat de 
Consiliul Uniunii Avocaților”. 

 
3) După articolul 26 se introduce un nou articol, art. 26¹ intitulat: „Participanții la ședințele Consiliului”, 
cu următorul cuprins: 

(1) Ședințele Consiliului Uniunii Avocaților sînt publice. Deliberarea și votul asupra problemelor dezbătute, au 
loc fără implicarea invitaților și a publicului. 

(2)  Ședințele Consiliului pot fi transmise în direct pe pagina de internet a Uniunii Avocaților www.uam.md în 
cazul în care condițiile tehnice permit difuzarea acestora. 

(3) La ședințele și lucrările Consiliului pot participa în calitate de invitaţi: avocații, avocații stagiari, precum și 
persoanele care au solicitat inițierea unei proceduri administrative sau în privința cărora procedura a fost inițiată, 
precum și orice altă persoană atrasă în procedura administrativă respectivă. 

(4) Înștiințarea persoanelor despre data  ședințelor publice se face de către Secretarul Consiliului U.A.R.M.. 

Persoanele nominalizate pot participa  doar la subiectul din ordinea de zi pentru care au fost invitate .  

(5) Participarea la ședințele publice a persoanelor și a asociațiilor interesate, se face în limita locurilor 

disponibile în sala de ședințe. Consiliul U.A.R.M. va acorda prioritate celor care au depus în scris sugestii 

relevante pentru subiectul ședinței. Accesul mass-mediei la ședințele publice poate fi limitat doar în mod 

rezonabil. 

 

4) După articolul 26¹ se introduce un nou articol, art. 26² intitulat: „Reprezentarea în ședințele 
Consiliului”, cu următorul cuprins: 

(1) Persoanele participă la ședințele Consiliului U.A.R.M. personal sau prin reprezentanții  desemnați. 
Persoanele fizice care, conform dreptului civil, nu au capacitate de exercițiu sau sînt limitate în capacitatea lor de 
exercițiu, acționează prin reprezentanții lor legali. 

(2) Împuternicirile reprezentantului persoană fizică se atestă în bază de procură, iar ale reprezentantului 
avocat, prin mandat.  

(3) Dacă într-o anumită procedură participantul și-a delegat un reprezentant împuternicit, Consiliul U.A.R.M. 
va face comunicările necesare doar cu reprezentantul acestuia. Consiliul U.A.R.M. se poate adresa nemijlocit 
persoanei reprezentate, dacă constată că audierea sa este esențială în raport cu subiectul care este dezbătut. 
Despre acest fapt reprezentantul împuternicit urmează să fie informat neîntîrziat. 

(4) Acțiunile procedurale întreprinse de reprezentantul împuternicit se atribuie participantului reprezentat. În 
măsura în care participantul nu contrazice neîntîrziat acțiunile întreprinse de reprezentantul împuternicit, acestea 
se consideră ca fiind întreprinse de participant. Culpa reprezentantului împuternicit se atribuie participantului 
reprezentat. 
  
5) Articolul 27: 
        Articolul 27 se completează cu alin. (11), care se expune în următoarea redacție: 
„Redactarea hotărârilor adoptate, pregătirea și transmiterea spre executare a hotărârilor Consiliului U.A.R.M., 
alcătuirea dosarelor privitoare la soluționarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi a ședinței, se asigură de către 
Secretarul Consiliului U.A.R.M., lucrător titular care face parte din aparatul tehnico-administrativ al U.A.R.M., sub 
responsabilitatea Secretarului general”. 
 
6) Articolul 28: 
- Alineatul (3), se modifică și se expune în următoarea redacție: 
„Pe chestiunile incluse în ordinea de zi în temeiul propunerilor parvenite de la membrii Consiliului 
U.A.R.M.,raportor va fi desemnat  membrul Consiliului care a formulat propunerea. Aceasta va fi însoțită de nota 
informativă, care va constitui fundamentul hotărârii  ce  urmează a fi adoptată”. 
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- Alineatul (4), se modifică și se expune în următoarea redacție: 
„alin. (4) Consiliul U.A.R.M. adoptă hotărîri cu majoritatea simplă de voturi, care reprezintă cel puțin jumătate 
plus unu din numărul membrilor prezenți.” 

 
- Norma articolului se completează cu alineatul (4¹), care se expune în următoarea redacție: 

„Motivarea hotărîrilor Consiliului U.A.R.M. este obligatorie și condiționează legalitatea acestora. În motivare vor fi 
expuse considerentele care justifică emiterea hotărîrii, temeiurile esențiale de drept și de fapt care au stat la baza 
soluției adoptate. Motivarea va fi făcută în așa fel, încît să poată fi recunoscute și punctele de vedere din care 
Consiliul U.A.R.M. a reieșit la exercitarea dreptului discreționar. Motivarea se va referi și la argumentele expuse 
în cadrul audierii”. 
 
- Norma articolului se completează cu alineatul (42), care se expune în următoarea redacție: 

„Hotărîrile Consiliului Uniunii Avocaților vor fi semnate de către Președintele U.A.R.M. în termen de cel mult 1 
(una) zi lucrătoare din data redactării lor. Refuzul de a semna în termenul stabilit hotărîrea emisă în mod valabil 
de către Consiliul U.A.R.M. va fi acoperit prin semnarea acesteia de către membrul Consiliului desemnat în 
condițiile art. 26 alin. (12) din prezentul Regulament”. 

 
- Articolulul 28 se completează cu alineatul (5¹), care se expune în următoarea redacție: 

„Dispozitivul hotărârilor Consiliului Uniunii Avocaților, prin grija Secretarului Consiliului și sub responsabilitatea 
Secretarului general al U.A.R.M., se publică pe pagina  web a U.A.R.M. în ziua în care acestea au fost semnate”.              

 
- La alineatul (6), textul:  
„Hotărîrile și deciziile Consiliului U.A.R.M. se aduc la cunoștință.Barourilor și mebrilor acestora prin grija 
Președintelui U.A.R.M.”, se înlocuiește cu textul: „Hotărîrile motivate ale Consiliului Uniunii Avocaților vor fi 
redactate în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data semnării procesului-verbal și, după ce sunt semnate, se 
aduc la cunoștința Barourilor, organelor de autoadministrare ale profesiei și persoanelor cărora le sunt destinate 
sau ale căror drepturi sînt atinse de acestea, prin grija Secretarului Consiliului UARM și sub responsabilitatea 
Secretarului general al U.A.R.M. Comunicarea acestora va fi făcută prin afișare pe pagina  web a U.A.R.M. În 
cazurile hotărârilor și deciziilor pronunțate în cadrul jurisdicției profesionale, comunicarea acestora se va face 
către contestator/barou la domiciliul/sediul acestuia.” 

 
- Alineatul (8) se modifică și se expune în următoarea redacție: 

„Prin grija Secretarului Consiliului U.A.R.M. și sub responsabilitatea Secretarului general al U.A.R.M., Hotărârile 
Consiliului U.A.R.M. vor fi arhivate și consemnate într-un Registru special.  Acestea vor fi numerotate cronologic, 
în ordinea adoptării lor. Numărul de înregistrate al hotărîrii va fi constituit din numărul procesului-verbal al 
ședinței, numărul de rând al chestiunii incluse în ordinea de zi și data adoptării adoptării. De exemplu: 01-
01/01.01.2020”. 

 
- Alineatul (9) se modifică și se expune în următoarea redacție : 

„Hotărârile Consiliului U.A.R.M., adoptate sub formă de acte administrative individuale pot fi contestate în instanța 
de judecată în condițiile Codului administrativ.” 

 
- În alineatul (10) se exclude sintagma „sau în contencios administrativ”. 

 
 Art.30 alin(2) lit.c) se completează cu textul: „În cazul in care președintele refuza să semneze sau nu 
semnează actele Consiliului  in termenii stabiliți de prezentul Regulament , acestea vor fi semnate de către 
membrul Consiliului desemnat prin vot deschis  de Consiliu „. 

 
Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică Barourilor și se publică pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților 

www.uam.md și intră în vigoare la data adoptării. 
 
 

CONȚINUTUL NORMELOR 
în cazul aprobării modificărilor și completărilor propuse pentru a fi operate: 

http://www.uam.md/
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         Articolul 25.Convocare 
         Alin.(1) – Consiliul Uniunii Avocaților se întrunește în ședințe ordinare obligatoriu o dată în lună. Consiliul 
U.A.R.M. stabilește programul ședințelor ordinare. 
         Alin.(2) - Convocarea Consiliului Uniunii Avocaților se face, conform programului stabilit de Consiliul 
U.A.R.M., cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței, prin anunțarea în scris a membrilor, cărora li se expediază 
proiectul ordinei de zi și materialele care urmează a fi examinate. Secretarul general elaborează proiectul agendei 
și pregătește materialele de lucru ale Consiliului U.A.R.M., după consultare cu membrii Consiliului. Ordinea de zi 
și materialele ce urmează a fi examinate se publică pe pagina web a U.A.R.M. cu cel puțin 5 zile până la data 
desfășurării ședinței Consiliului. 
         Alin.(3) - În situații excepționale, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Consiliului U.A.R.M. sau 
din proprie inițiativă, Președintele Uniunii Avocaților convoacă Consiliul în ședință extraordinară. Președintele nu 
este în drept să refuze sau să ignore cererile membrilor Consiliului Uniunii Avocaților privind convocarea ședinței 
extraordinare. În cazul în care, Președintele Uniunii Avocaților nu convoacă ședința extraordinară a Consiliului 
U.A.R.M. în decurs de 5 zile de la data recepționării solicitării parvenite, sau refuză convocarea ședinței, membrii 
Consiliului sînt în drept să se convoace în ședință de sine stătător și să aleagă din membrii săi persoana care va 
prezida ședința Consiliului. În acest caz, procesul-verbal al ședinței și hotărîrile Consiliului U.A.R.M. adoptate, vor 
fi semnate de membrul care a prezidat ședința Consiliului. 
 

Articolul 26. Desfășurarea ședințelor Consiliului 
Alin. (11) – Dezbaterea asupra problemelor care sunt incluse pe ordinea de zi se consemnează într-un 

proces-verbal, care va fi întocmit în cel mult 3 zile lucrătoare, din data încheierii lucrărilor ședinței Consiliului 
U.A.R.M., de către Secretarul Consiliului Uniunii Avocaților sau de către un alt angajat al aparatului tehnico-
administrativ al U.A.R.M. numit de Secretarul general. 
       Alin. (12) - Procesul-verbal va fi semnat de președintele U.A.R.M și de membrul Consiliului U.A.R.M. 

desemnat prin vot deschis în cazul, în care președintele refuză să semneze sau nu a semnat procesul verbal in 

termenul stabilit de prezentul Regulament.. 

Alin. (131) - La sfârșitul fiecărei ședințe Secretarul Consiliului U.A.R.M. prezintă dispozitivul hotărârii 
adoptate, care este validat de Consiliului Uniunii Avocaților.   

 
Artiocolul 26¹. Transparența ședințelor Consiliului. 
(1) Ședințele Consiliului Uniunii Avocaților sînt publice. Deliberarea și votul asupra problemelor dezbătute, 

au loc fără implicarea invitaților și a publicului. 
(2)  Ședințele Consiliului pot fi transmise în direct pe pagina de internet a Uniunii Avocaților, www.uam.md, 

în cazul în care condițiile tehnice permit difuzarea acestora. 
(3) La ședințele și lucrările Consiliului pot participa în calitate de invitaţi: avocații, avocații stagiari, precum 

și persoanele care au solicitat inițierea unei proceduri administrative sau în privința cărora procedura a fost 
inițiată, precum și orice altă persoană atrasă în procedura administrativă respectivă. 

(4) Înștiințarea persoanelor despre data ședinței publice se face de către Secretarul Consiliului U.A.R.M..  
Persoanele nominalizate pot participa doar la subiectul din ordinea de zi pentru care au fost invitate.  

(5) Participarea la ședințele publice a persoanelor și a asociațiilor interesate, se face în limita locurilor 
disponibile în sala de ședințe. Consiliul U.A.R.M. va acorda prioritate celor care au depus în scris sugestii 
relevante pentru subiectul ședinței. Accesul mass-mediei la ședințele publice poate fi limitat doar în mod 
rezonabil. 

 
Artiocolul 26². Reprezentarea în ședințele Consiliului. 
(1) Persoanele participă la ședințele Consiliului U.A.R.M. personal sau prin reprezentanții  

desemnați. Persoanele fizice care, conform dreptului civil, nu au capacitate de exercițiu sau sînt limitate în 
capacitatea lor de exercițiu, acționează prin reprezentanții lor legali. 

(2) Împuternicirile reprezentantului persoană fizică se atestă în bază de procură, iar ale 
reprezentantului-avocat prin mandat.  

(3) Dacă într-o anumită procedură participantul și-a delegat un reprezentant împuternicit, Consiliul 
U.A.R.M. va face comunicările necesare doar cu reprezentantul acestuia. Consiliul U.A.R.M. se poate adresa 
nemijlocit persoanei reprezentate, dacă constată că audierea sa este esențială în raport cu subiectul care este 
dezbătut. Despre acest fapt reprezentantul împuternicit urmează să fie informat neîntîrziat. 
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(4) Acțiunile procedurale întreprinse de reprezentantul împuternicit se atribuie participantului 

reprezentat. În măsura în care participantul nu contrazice neîntîrziat acțiunile întreprinse de reprezentantul 
împuternicit, acestea se consideră ca fiind întreprinse de participant. Culpa reprezentantului împuternicit se 
atribuie participantului reprezentat. 

 
Articolul 27. Secretariatul U.A.R.M. 
Alin. (11) - Redactarea hotărârilor adoptate, pregătirea și transmiterea spre executare a hotărârilor 

Consiliului U.A.R.M., alcătuirea dosarelor privitoare la soluționarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi a ședinței, 
se asigură de către Secretarul Consiliului U.A.R.M., lucrător titular care face parte din aparatul tehnico-
administrativ al U.A.R.M., sub responsabilitatea Secretarului general. 

 
Articolul 28. Actele Consiliului U.A.R.M. 
Alin. (3) - Pe chestiunile incluse în ordinea de zi în temeiul propunerilor parvenite de la membrii Consiliului 

U.A.R.M., raportor va fi desemnat membrul Consiliului care a formulat propunere. Aceasta va fi însoțita de nota 
informativă care va constitui fundamentul deciziei ce urmează  a  fi  adoptată”. 

Alin. (4) – Consiliul U.A.R.M. adoptă hotărîri cu majoritatea simplă de voturi, care reprezintă cel puțin 
jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. 

Alin. (4¹) - Motivarea hotărîrilor Consiliului U.A.R.M. este obligatorie și condiționează legalitatea acestora. 
În motivare vor fi expuse considerentele care justifică emiterea hotărîrii, temeiurile esențiale de fapt și de drept 
care au stat la baza soluției adoptate. Motivarea va fi făcută în așa fel, încît să poată fi recunoscute și punctele de 
vedere din care Consiliul U.A.R.M. a reieșit la exercitarea dreptului discreționar. Motivarea se va referi și la 
argumentele expuse în cadrul audierii. 

Alin. (42)– Hotărîrile Consiliului Uniunii Avocaților vor fi semnate de către Președintele U.A.R.M. în termen 
de cel mult 1 (una) zi lucrătoare din data redactării lor. Refuzul de a semna în termenul stabilit hotărîrea emisă în 
mod valabil de către Consiliul U.A.R.M. va fi acoperit prin semnarea acesteia de către membrul Consiliului 
desemnat în condițiile art.26 alin. (12) din prezentul Regulament. 

Alin. (5¹) – Dispozitivul hotărârilor Consiliului Uniunii Avocaților, prin grija Secretarului Consiliului și sub 
responsabilitatea Secretarului general al U.A.R.M., se publică pe pagina  web a U.A.R.M. în ziua în care acestea 
au fost semnate.              

Alin. (6) – Hotărîrile motivate ale Consiliului Uniunii Avocaților vor fi redactate în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare din data semnării procesului-verbal și, după ce sunt semnate, se aduc la cunoștința Barourilor, 
organelor de autoadministrare ale profesiei și persoanelor cărora le sunt destinate sau ale căror drepturi sînt 
atinse de acestea, prin grija Secretarului Consiliului UARM și sub responsabilitatea Secretarului general al 
U.A.R.M. Comunicarea acestora va fi făcută prin afișare pe pagina  web a U.A.R.M. În cazurile hotărârilor și 
deciziilor pronunțate în cadrul jurisdicției profesionale, comunicarea acestora se va face către contestator/barou la 
domiciliul/sediul acestuia. 

Alin. (8) - Prin grija Secretarului Consiliului U.A.R.M. și sub responsabilitatea Secretarului general al 
U.A.R.M., Hotărârile Consiliului U.A.R.M. vor fi arhivate și consemnate într-un Registru special.  Acestea vor fi 
numerotate cronologic, în ordinea adoptării lor. Numărul de înregistrate al hotărîrii va fi constituit din numărul 
procesului-verbal al ședinței, numărul de rând al chestiunii incluse în ordinea de zi și data adoptării. De exemplu: 
01-01/01.01.2020  

Alineatul (9) - Hotărârile Consiliului U.A.R.M.,adoptate sub formă de acte administrative individuale pot fi 
contestate în instanța de judeactă în condițiile codului administrativ. 

Alineatul (10) - Competența de soluționare a contestațiilor revine Congresului avocaților, în prima  
sa ședință. 
 
Articolul 30. Competențe 
(1) Președintele U.A.R.M. îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.40 alin. (2) din Lege. 
(2) În realizarea acestora, președintele U.A.R.M.: 
a) reprezintă Uniunea Avocaților în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate; 
b) prezidează ședințele Consiliului Uniunii Avocaților; 
c) Semnează actele Consiliului Uniunii Avocaților. În cazul in care presedintele refuza să semneze sau nu 
semnează actele Consiliului  in termenii stabiliți de prezentul Regulament , acestea vor fi semnate de membrul 
Consiliului desemnat prin vot deschis  de către  Consiliul U.A.R.M. ; 
d) supraveghează relațiile dintre Uniunea Avocaților și barouri, precum și relațiile dintre barouri; 
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e) acordă sprijin barourilor în relațiile acestora cu autoritățile centrale și cele locale; 
f) veghează la asigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității avocaților în instanțele 
judecătorești, în organele de urmărire penală și în autoritățile publice. 
g) aduce la îndeplinire hotărârea Consiliului U.A.R.M. de convocare a Congresului avocaților; 
h)coordonează activitatea de centralizare a tablourilor avocaților întocmite de barouri, precum și reactualizarea 
lunară a acestora pentru a asigura evidența statistică corectăși la zi a corporației avocaților și informarea publică 
a interdicțiilor ori a conflictelor de interese ale avocaților, după cum acestea rezultă din tablourile întocmite de 
barouri, inclusiv prin afișarea centralizatorului tabloului avocaților pe website-ul U.A.R.M. 
(3) În absență sau la cerere președintele Uniunii Avocaților este înlocuit de un vicepreședinte, pe care îl 
desemnează în acest scop din numărul membrilor Consiliului Uniunii Avocaților. 
(4) Președintele U.A.R.M. emite dispoziții în limita competenței aferente funcției. Dispozițiile emise de 
președintele U.A.R.M. pot fi atacate în condițiile prevăzute de Lege și de Statut 
 


