
 

 

      Stimaţi colegi ! 

 O să vă informez despre activitatea Comisiei pentru Etică și 

Disciplină (în continuare CED) pe perioada iulie 2016 – septembrie 

2017.  

          După cum cunoaşteţi din raportul precedent, CED îşi d - 

septembrie esfăşoară activitatea avînd în componenţa sa 10 membri 

aleşi, respectiv, la Adunarea Generală a Barourilor Chişinău, Bălţi, 

Cahul şi Comrat şi 6 membri aleşi la Congresul Avocaților din mai 

2015. 

 În conformitate cu prevederile art.42 din Legea cu privire la 

avocatură, CED se convoacă în şedinţe de cîte ori este necesar, dar 

cel puţin o dată în lună.  

Pe perioada de raportare de către CED au fost examinate 560 

de plângeri, sesizări parvenite de la persoane fizice, organul de 

urmărire penală, judecători. 



 Din acest număr de plângeri şi sesizări au fost recunoscute  

admisibile – 27, restul 533 au fost respinse ca inadmisibile, 

neîntemeiate.  

Aceste cifre demonstrează o dată în plus, că CED a dat dovadă 

de indulgenţă faţă de colegi şi pentru încălcări neînsemnate ne-am 

limitat la discuţii colegiale, iar marea majoritate a plîngerilor au fost 

respinse pe motivul lipsei abaterilor disciplinare. 

Din numărul de 27 plîngeri şi sesizări recunoscute admisibile 

au fost aplicate sancţiuni disciplinare după cum urmează: 

Avertizare - 2 

Amendă -9 

Mustrare -6 

 Cu părere de rău CED a fost nevoită să retragă licenţa 

pentru exercitarea profesiei de avocat la 10 colegi pentru 

abateri disciplinare grave dintre care 6 în temeiul sentinţelor 

irevocabile de condamnare. 

 Pentru comparaţie, vă aduc la cunoştinţă că perioada de 

raportare 2015- iulie 2016 în adresa CED au parvenit 510 plîngeri şi 

sesizări, adică cu 50 mai puţine. Din numărul total pentru anul 

trecut au fost recunoscute admisibile 26,  iar 484 au fost respinse. 

 Au fost aplicate sancţiuni disciplinare: 

 avertizare- 5 

amendă-5 

mustrare-7 



 A fost retrasă licenţa la 7 colegi dintre care 6 în temeiul sentinţei 

irevocabile de condamnare.  

          Cifrele enunţate demonstrează că volumul de lucru efectuat 

de CED s-a  mărit şi fiecare membru a avut spre examinare 5-6 

plîngeri pe lună plus participarea în instanţele de judecată în cazul 

contestării Deciziilor CED. 

 La moment membrii CED sînt antrenaţi în 12 procese de 

judecată.  

          Toate plîngerile şi sesizările au fost examinate, de regulă, după 

înştiinţarea avocaţilor vizaţi în petiţii despre parvenirea petiţiilor la 

CED în privinţa lor, depunerea de către ultimii a referinţelor cît 

priveşte cele invocate de petiţionari, uneori şi după solicitarea 

materialelor suplimentare, în unele cazuri cu prezenţa avocaţilor şi a 

petiţionarilor. 

 Aceste măsuri, au avut menirea de a contribui la examinarea 

corectă şi în termene posibil reduse a adresărilor, excluderea pe viitor 

de adresări repetate a petiţionarilor la diverse instituţii ale Statului 

ş.a. 

 Cît ţine de conţinutul plângerilor şi sesizărilor în adresa CED 

mai des se invocă: 

- ne eliberarea bonului de plată; 

- refuzul de a semna procesele-verbale, ordonanţele în cadrul 

urmării penale; 

-  neprezentarea la şedinţele de judecată; 

- diminuarea sumei onorariului; 

- eschivarea de la comunicarea cu clientul; 



- includerea în contract a promisiunilor de a avea cîştig de cauză 

sau eliberarea de către avocat a unor recipise în acest sens; 

- comportamentul nocorespunzător în şedinţele de judecată, 

lipsa robei ş.a. 

 

    Vreau să menţionez că, marea majoritate a colegilor vizaţi în 

plîngeri şi sesizări conlucrează cu CED, la necesitate, prezintă 

referinţele respective. Dar tot aici remarc, că unii colegi 

reacționează bolnăvicios, uneori chiar brutal, la solicitările 

membrilor CED de a prezenta referinţa pe caz, alţii nu 

comunică la UA datele de contact ce îngreunează lucrul CED. 

     Vin cu rugămintea către toţi colegii de a prezenta la UA datele 

noi de contact: numărul de telefon mobil, adresa. 

 Este evident, că unii colegi nu sunt mulţumiţi de sancţiunile 

disciplinare aplicate în privinţa lor şi le pot contesta în ordinea 

stabilită.  

Consider că nu le face faţă celor, care cu orice plilej aduc 

învinuiri nefondate în adresa memebrilor CED, ajungîndu-se chiar la 

insultări. 

     Cert este că anume  aceşti, “veşnic nemulţumiţi” şi “vorbăreţi” 

mai des apar pe agenda de lucru a CED şi sper că vor face concluziile 

necesare. 

  După cum am menţionat şi în raportul precedent în adresa CED 

mai sunt depuse plîngeri de către un coleg pe alt coleg şi vă îndemn 

să hotărîţi problemele apărute pe cale amiabilă, colegial. 

 

Stimaţi colegi ! 

 Vă asigur, că CED nu are ca scop pedepsirea colegilor noştri. 

Toţi membrii CED au vastă practică de lucru, de viaţă, înţelegem 



foarte bine, că lucrăm cu oamenii şi în orice moment pot să apară 

nemulţumiri. 

Ne străduim să analizăm obiectiv fiecare caz în parte înţelegînd că 

partea care nu a avut căştig de cauză îl v-a învinui pe avocat. Despre 

atitudinea CED faţă de colegi demostrează şi cifrele din raport: din 

560 de plîngeri şi sesizări 533 au fost respinse. 

 Tot odată nu trebuie să uităm, că comportamentul, 

profesionalismul fiecăruia din noi este şi onoarea, respectul Uniunii 

Avocaților din partea cetăţenilor. 

 Şi în final nu pot să nu menţionez atitudinea responsabilă a 

membrilor CED faţă de activitatea depusă şi le mulţumesc pentru 

aceasta. 

 

 

Preşedintele Comisiei pentru 

Etică și Disciplină                                          Vitalie Tăbîrţă 


