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UNIUNEA AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA         

CONGRESUL AVOCAŢILOR 

CHIȘINĂU, 4 OCTOMBRIE 2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE  

al Comisiei pentru etică și disciplină 

(între Congresul avocaților 2018 și Congresul avocaților 2019) 

 

 

 

 Congresul Avocaților, întrunit la 4 octombrie 2019, constituit în conformitate cu 

dispozițiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 1260-XV/2002 cu privire la avocatură, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare Lege), 

 În conformitate cu dispozițiile art. 37 lit. g) din Lege, 

 După analiza şi dezbaterea Raportului anual de activitate al Comisiei pentru 

etică și disciplină a U.A.R.M., astfel cum acesta a fost supus dezbaterii Corpului 

profesional al avocaților, începând cu data de 6 septembrie 2019, afișat pe pagina 

web a Uniunii Avocaților din Republica Moldova (în continuare U.A.R.M.), 

www.uam.md, comunicat prin poșta electronică la toate barourile şi, prin grija 

acestora, membrilor Congresului, în forma prevăzută de art. 14 alin. (3) din 

Regulamentul de organizare şi funcționare a U.A.R.M., 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă Raportul Comisiei pentru etică și disciplină a U.A.R.M. 

privind activitatea desfășurată între Congresul avocaților din anul 2018 şi Congresul 

avocaților din anul 2019. 

 Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina web a Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova (www.uam.md) şi se comunică prin e-mail barourilor, care vor 

asigura comunicarea hotărârii către membrii acestora.  

 

 

pentru Prezidiul Congresului, 

 

P R E Ş E D I N T E L E  U.A.R.M. 

 

http://www.uam.md/


       

Stimaţi colegi ! 

Pe perioada de raportare Comisia pentru etică și disciplină a activat  în 

componența completă de 11 persoane.  

În adresa Comisiei pentru etică și disciplină pe perioada anului calendaristic 

1 octombrie 2018 – 1 octombrie 2019 au parvenit și au fost examinate 285 

plângeri, sesizări de la persoane fizice, juridice, instanțe de judecată, organul 

de urmărire penală etc. 

În urma examinării acestor adresări, conform votului membrilor Comisiei, 

18 au fost recunoscute admisibile, restul 267 au fost respinse pe motivul 

lipsei încălcărilor în acțiunile avocaților vizați. 

Luând în considerație numărul mare de adresări și pentru evitarea încălcării 

termenelor de examinare prevăzute de lege, Comisia a fost nevoită să se 

convoace în 6 ședințe extraordinare, ceia ce nu este interzis – art. 46 al 

Statutului profesiei de avocat. 



De către Comisie au fost aplicate următoarele sancțiuni disciplinare: 

- Avertizare - 7; 

- Amendă – 6; 

- Mustrare – 1; 

- Retragerea licenței – 4 dintre care 2 în temeiul sentințelor 

irevocabile de condamnare. 

C și în anii precedenți Comisia pentru etică și disciplină a examinat obiectiv 

toate adresările parvenite și în majoritatea cazurilor a dat posibilitate 

colegilor noștri să aplaneze pe cale amiabilă conflictele apărute cu 

petiționarii, în urma la ce, multe petiții au fost retrase. 

În comparație cu anii precedenți numărul plângerilor este în scădere. 

2015 – 2016 – 510 plângeri; 

2016 – 2017 – 560 plângeri; 

2017 – 2018 – 306 plângeri; 

2018 – 2019 – 285 plângeri. 

Cifrele date demonstrează, că colegii noștri devin mai responsabili în 

activitatea sa, se străduie să nu admită încălcări a Legii cu privire la 

avocatură și a Codului deontologic. 

Cum s-a menționat și în raportul pentru anii 2017 – 2018 și în anul curent de 

raportare au apărut probleme privind neachitarea cotizațiilor de membru în 

bugetul Uniunii Avocaților, neprezentarea noilor date de contact a avocaților 

și altele.  

Cifra de 18 plângeri admise din numărul total de 285 arată că Comisia foarte 

minuțios și obiectiv a examinat toate adresările și a fost nevoită să aplice 



sancțiuni doar în cazurile abaterilor disciplinare grave, permanent ne-am 

străduit săi protejăm cât mai mult pe colegii noștri, de multe ori ne-am limitat 

la discuții colegiale. 

Comisia pentru etică și disciplină a efectuat un volum mare de lucru, în 

prezent membrii Comisiei sunt antrenați în 17 procese de judecată. Odată cu 

intrarea în vigoare din 1 aprilie 2019 a Codului Administrativ acest volum 

de lucru s-a mărit, toate materialele trebuie copertate e necesar de întocmit 

borderoul etc., întru respectarea prevederilor Codului Administrativ. 

În activitatea sa toți membrii Comisiei pentru etică și disciplină au dat 

dovadă de responsabilitate, obiectivitate și atârnare seroasă față de 

obligațiunile sale. 

Buna desfășurare a ședințelor Comisiei nu ar fi fost posibilă fără aportul 

esențial al secretarului Comisiei pentru etică și disciplină, Devițcaia 

Victoria, care întocmește procesele – verbale, înștiințează și invită părțile, 

întocmește agendele, aduce la cunoștință deciziile CED ș.a.m.d. 

În final vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din Comisie pentru munca 

depusă în toți acești ani.  

Cu respect,  

 

 

Președintele Comisiei  

pentru etică și disciplină                                               Vitalie TĂBÎRȚĂ 

 


