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DECTZIE
Nr. 004/2015

24 noiembrie 2015 mnu. Chigindu

Obiectul deciziei emise:

in data de 13 noiembrie 2015, cdtre decanul Baroului Chiqinau, a parvenit Cererea

avocatului Adrian TAbi4d privind convocarea Adunarii Generale a Baroului Chigindu, la

care a fost anexatd in original Lista semnatarilor, avocali din Circumscriplia Cu4ii de

Apel Chigindu (in num6r de 798 semndturi pe 52 file). in urrna examindrii, Cererii

inaintate de avocatul Adrian Tdbi4A privind convocarea AG Extraordinare a Baroului

Chiqindu, verific6rii sub prisma legalitdlii, pertinenlei qi temeiniciei acesteia' in urma

disculiilor cu 3 membri /Tabi4a Adrian, Istrati Anatol, Gujuman Fiodor/ din Grupul de

inifiativ[ pentru convocarea AG Extraordinare, in cadrul qedinlei convocate de Decan

pentru data de 1g.11.2015, in urma consultdrii aleatorie a opiniei avoca{ilor semnatari,

examindrii Cererilor privind retragerea semndturilor din Listd, precum qi in urma

confruntdrii Listei semnatarilor prezentatd in original cu Listei membrilor Baroului

Chiqindu (varianta de lucru) qi Lista avocalilor detindtori de Licen{d a MJ'

S-a constatat, cd Semndturile avocalilor au fost aplicate pe o pagind in care era indicat

numele qi prenumele avocatului, precum qi numdrul qi data licenfei' Rubricile au fost

imprimate la printer qi completate de mdn6. Pe partea de sus a fiecdrei pagini este scris de

mdnd cd avocalii solicita convocarea Adundrii Generale extraordinare a Baroului

Chiqin6u, fbra insd a men{iona ordinea de zi. in cererea avocatului Adrian Tdbir![ se

solicitd totuqi revocarea a Ease avocali delegali in Consiliul UA din partea Baroului

chiqin6u (Lupu Mihai , Gribincea vladislav, Rogca Nicolae, Jurcanu veaceslav, Digore

Eduard qi Osoianu Tudor), revocarea Decanului Baroului Chiqindu qi alegerea altor

delegali qi a unui nou Decan. De asemenea, se solicit[ discutarea proiectului de

modificare a Legii cu privire la avocaturd.

Conform art. 4g alin. (3) al Legii cu privire la avocaturd, Adunarea Generald extraordinard

poate fi convocatd "in situalii excep{ion ale,Iacererea a cel pulin l/3 din numf,rul total al

membrilor baroului". De asemen ea, art. 49 al Legii cu privire la avocaturd prevede

[a exhaustivd a Adundrii Generale, iar chestiunile propuse pentru a fi discutate

rea Generald trebuie sd lind de competenla acesteia'

roului din Circumscriplia Curfii de Apel Chigindu, exercitAndu-qi funcliile in

conform dispoziliilor legii nrj260 9i a Statutului, pentru a decide convocarea
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vocarea AGA nu poate sd nu i-a considera{ie urmdtoarele:



Ar g ume nte le s o licitunt ul ui :

Se invocd ,,situa{ia creatd in jurul instituliei avocaturii din RM, ca urrnare a desfbqurarii

alegerii decanului Baroului din Circumscripfia Curlii de Apel Chiqindu' delegirii

membrilor consiliului uniunii Avocalilor a Baroului din circumscriplia cu(ii de Apel

chiginSu, cit gi a gedinlelor comisiei Speciale pentru alegerea membrilor comisiei de

licenliere a profesiei de avocat din data de 17 septembrie 2015 qi respectiv 22 septembrie

20l5 dupd cum qi multe alte probleme cu care se confrunta avocalii din baroul chiqiniu'"

Drept motiv pentru convocarea Adundrii Generale este invocatd pretinsa alegere ilegala

a decanului Baroului chiqindu, a delegdrii unui num6r prea mare de membri ai Baroului

Chiqindu in Consiliul Uniunii Avocalilor, pretinsa alegere cu incdlcarea procedurii' in

anul 2015, a Comisiei de licenliere a profesiei de avocat, precum Ei alte probleme cu care

se confruntd avoca{ii din Baroul Chiqinau'

Faptele caliJicute cle solicitant ca ,,situalii exceplionale":

1. ,,Ilegalitatea alegerii Decanului Baroului chiqinau 9i delegdrii membrilor

consiliului uA din parteaBaroului chiqindu la AG a Baroului chiqinlu

d\n24 aPrilie 2015;'
prin Deciz ia nr. 0112015 din 16.03.2015 al Decanului Interimar a Baroului chiqinau dl.

Dorin Popescu in conformitate cu prevederile arl.52alin. (1) Statutul Profesiei de Avocat'

in lista Baroului Chiqinau sunt inscriqi 2492 de avocali'

Reieqind din aceasta, precum qi conform prevederilo t atl' 43 alin' (2) din Statut' Baroul

ChiqindulaAGdindatade24'04'20l5urmaaalegeDELEGATI:

la Congres 1: 5 ;

inConsiliulUAconformnormeidereprezentaredel:200'

Astfel, prin Decizia din 16.03.2015 Baroul Chiqin[u urma sd delege Congresului UA -
498 de delegali, iar in Consiliu UA - 12DELEGATI'

Prin Hotdrdrea Adundrii Generale din 24'04'2015:

in congresul UA au fost delegali 498 membri a Baroului din circumscripliei cu(ii de

Apel Chiginau;

Aleasd Decan a Baroului chiqindu Dna Moloqag Natalia - 283 voturi;

12 delegali in Consiliul UA dupd cum urmeaz6:

1. Popescu Dorin - 457 voturi;

2. Lupu Mihai - 393 voturi;

. 3. Gribincea Vladislav - 381 voturi;

4. Roqca Nicolae - 347 voturi;

5. Jurcanu Veaceslav - 319 voturi;

6. Tdnase Constatin - 3l 1 voturi;
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7 . Digore Eduard - 289 voturi;

8. Osoianu Tudor -286 voturi;

9. Cazac Octavian -264 voturi;

10. Mancevschi Oleg -255 voturi;

1 1. Munteanu Petru - 254 voturi;

12. Istrati Angela -249 voturi'

in conformitate cu prevederile art.52 alin. (16), (17) din Statutul Profesiei de Avocat,

Hotdr6rile AG a baroului sunt obligatorii pentru avocalii din barou; Hotdrdrile adoptate

de AG pot fi anulate de Consiliul Uniunii Avocalilor numai pe motiv de nelegalitate sau

de incdlcarea prevederilor Statutului cu respectarea autonomiei baroului'

prin Hotdrarea nr. 06 din 12 mai 2015 Consiliul Uniunii Avocalilor din RM, in

componenla precedent[, de 14 membri, a respins Contestalia avocatei Elena Organ cu

privire la declararea nul6 AG a Baroului Chigindu din data de 24.04'2015, pe motiv de

netemeinicie, fiind adoptatd cu votul a 9 membri impotriva admiterii, 0 voturi pentru

admitere, si 2 ablineri.

in conformitate cu prevederile art.43 alin. (13) Statutul Profesiei de Avocat, Hotir6rile

Consiliului pot fi atacate pentru nelegalitate, la Congresul Avocalilor, in prima sa qedinfd'

sau in contencios administrativ.

Dupa AG din 24.04.2015 prima qedinfa a Congresului UA a avut loc la data de 22 mai

2015,nici unul din avocalii membri a UA nu a contestat Hot[rdrea AG din24.04.2015

cdtre Congres, dar au ales calea contenciosului administrativ in Instanfa de Judecatd.

2. ,,Ilegalitatea numirii Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor

Comisiei de Licenliere a profesiei de avocat de cdtre Consiliul Uniunii

Avocalilor prin decizia Consiliului din26 iunie 2015'"

LadaIade24 iulie 2015 avocatul (nu se indicd numele avocatului pentru a i se pdstra

dreptul la confidenlialitate) a inaintat cdtre Consiliul UA cerere privind revocarea

Hotirdrii Consiliului UA din 26.06.2015 privind formarea Comisiei Speciale pentru

selectarea Comisiei de Licenliere.

prin Hot6r6rea din l1 septembne 2075 Consiliul Uniunii Avocalilor din RM a respins

Cererea avocatului dat in partea ce line de revocarea HotdrArii Consiliului UA din 26

iunie 2015 cu privire la constituirea Comisiei Speciale pentru selectarea Comisiei de

Licenliere. Hot6r6rea Consiliului UA fiind adoptatd cu 15 voturi impotriva admiterii, 0

voturi pentru, 0 ablineri. in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (13) Statutul Profesiei

de Avocat, Hot6rArile Consiliului pot fr atacate, pentru nelegalitate, la Congresul

Avocalilor, in prima sa qedin{d, sau in contencios administrativ. Hotdrdrea in cauzd a fost

contestatd in contencios administrativ.

3. ,, incdlcarea procedurii de vot de cdtre membrii CS pentru alegerea

membrilor Comisiei de licenliere a profesiei de avocat '"
iliul UA au parvenit mai multe contestatii qi cereri prealabile ( nu se indicd
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procedura de organizare qi selectare a Comisiei de Licen(iere din data de 17.09.2015 9i

22.09.2015.

prin Hot6r6rea Consiliului UA din 23.10.2015 Contesta(iile qi cererile prealabile

inaintate de avocafi, inclusiv in partea ce line de incdlcarea procedurii de vot de cf,tre

membrii CS pentru alegerea membrilor Comisiei de licenfiere, au fost examinate. in

conformitate cu prevederile art. 43 alin. (12) Statutul Profesiei de Avocat Hotirdrile

adoptate de Consiliu sunt obligatorii.

in conformitate cu prevederile art.43 alin. (13) Statutul Profesiei de Avocat, Hot[rarile

Consiliului pot fi atacate, pentru nelegalitate, la Congresul Avocalilor, in prima sa qedinfd,

sau in contencios administrativ'

in calitate de Decan, sunt conqtientd de nemullumirea unor candidali care nu au avut acces

in Comisia de licenliere, pe care totuqi imi este greu sd o infeleg. Toate circumstanlele

indica cd motivul real al incercdrii de a convoca AG extraordinard line mai mult de

nemullumirea generatd de neaccederea in comisia de licenfiere a unor persoane. Astfel,

de;i nu am fost notificatd oficial despre inceperea colectdrii semndturilor pentru

conyocarea AG extraordinare, se pare cd acest proces a inceput dupd22 septembrie 2015,

cdnd a fost aleasf, noua comisie de licenjiere. Marea majoritate a iniliatorilor colectdrii

semniturilor sunt candidatii care nu au acces in comisia de licenliere. Este solicitatd

re\:ocarea in principal a delegalilor in Consiliul UA care nu au votat pentru ca avocatul

Adrian Tibirla sd fie membru al Comisiei de licenliere. Mai mult, modul cum au fost

colectate semnaturile confirmd cd avocalilor semnatari nu le-a fost prezentat[ cererea de

convocare a AG extraordinare depusd ulterior la sediul Baroului.

Chiar dacd chestiunea alegerii Comisiei de licenliere ar fi in competenla organelor de

autoadministrare a Baroului, simpla nemullumire a unora de rezultatele unui concurs,

atunci cdnd existd alte cdi de contestarc a rezultalelor, nu poate constitui temei pentru

convocarea AG extraordinare.

4. ,,Pericolul credrii Uniunii ,,Avocalii pentru Avocafi" in cadrul Uniunii

Avocalilor din RM 9i dezmembrdrii ultimei"'

Dl. Tdbirld a invocat in cererea sa pretinsul pericolul al echipei ,,Avocalii pentru Avocafi"

pentru UA. Acesta a invocat incercarea de a dezbina UA in scopul satisfacerii membrilor

sdi prin inldturarea altor avocali de la procesul decizional in cadrul UA qi prin

nepublicarea hotdrdrilor Consiliului UA gi neeliberarea copiilor de pe hotardrile qi

procesele verbale ale consiliului UA.

Echipa ,,Avocalii pentru Avocali" a declarat inainte de a fi aleasd in Consiliul UA ca

reprezintd un grup de persoane care impirtdEesc valori comune. Ei au fost aleEi de cdtre

AG chiar dacd au declarat public cd rcprezinta o echipd. Mai mult, votul covdrEitor

primat in favoarea acestora de AG confirmd cd avocalii Baroului ChiEinau au dorit sd

zentali.in consiliu de c[tre persoane care impdrtdEesc valori comune ;i aclioneazd

idat in interesul avocaturii.

giile cu privire la uzurpare controlului asupra UA de cdtre echipa,,Avocalii pentru
tl*?-"tt
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echipd, iar pentru adoptarea hotdrArilor de cdtre Consiliul UA este nevoie de cel pulin l0
voturi. Mai mult, o analtzd, minulioasd a activitAtii celor 7 persoane in cadrul Consiliul
confirmd netemeinicia argumentului cu privire la satisfacerea nevoilor personale ale
membrilor echipei. Acegtia au venit cu iniliative de convertirea a economiilor UA in
valutd 9i de plasare a acestora in depozite bancare, de achizilionare transparentd a noului
sediu al UA, de alegere a Secretarului General al UA, de elaborare a unei noi pasini web
a UA. etc.

Reprogurile cu privire la pretinsa lipsa de transparenla a Consiliului UA nicidecum nu pot
fi puse in responsabilitatea celor 7 avocati.

Acuzaliile aduse in cererea de convocare a AG extraordinare sunt deosebit de grave. in
acest context, readuc respectuos aminte cd, in conformitate cu prevederile art.3 c) al Legii
cu privire la avocaturd, unul din principiile de bazd, a Avocaturii din RM este
democratismul gi colegialitatea ?n raporturi dintre avocafi. in cazul in care avoca{ii au
intre ei dispute, acestea urmeazd a fi supuse, in conformitate cu prevederile art. 12 din
Statutul Profesiei de Avocat, examindrii de c[tre Barou, avocalii avdnd obliga{ia sd il
informeze pe decanul Baroului, care va soluliona conflictul potrivit regulilor inserate in
Lege gi Statut. cu regret, eu nu am fost sesizat[ cu privire la aceastd disputa.

5. ,,lncdlcarea regimului juridic al incompatibilitatilor de c6tre unii membri
ai Consiliului UA."

Nu este de competenla AG, examinarea incdlcdrii regimului juridic al incompatibilitalilor.
in conformitate cu prevederile arl. 13 alin. (3) SPA, IncompatibilitAfile prevazute de lege
se verificd qi se constat[ de cdtre Consiliul UA din oficiu.

Dl' Tabirld a invocat drept temei pentru convocarea AG extraordinare faptul ca dl.
Nicolae RoEca, fiind avocat, este gi qef al unei catedre la Facultatea de Drept a USM.
Avocatul Tdbi4A susline cd este vorba de o incompatibilitate, Examinarea incdlcdrii
regimului juridic al incompatibilitafilor, in conformitate cu prevederile art. l3 alin. (3)
SPA line de competen{a Consiliul UA.

Urmeazd' totugi a fi menlionat cd art. 11 alin. I a) al Legii cu privire la avocaturd prevede
cd profesia de avocat este compatibild cu funcliile retribuite "legate de activitatea
didactica Ei ;tiinfificd". Nu existd o constatare certd a faptului dacd funcfia de qef de
catedrd este incompatibi16 cu profesia de avocat, mai ales avdnd in vedere laptul cd nimeni
altcineva decdt un profesor universitar nu poate fi ;efde catedr6, acesta nu exercit[ decdt
sarcini de coordonare a activitaili didactice intre membrii catedrei, iar seful de catedrd
este ales tot de cdtre membrii catedrei - ceea ce nu pune in pericol independenla
avocatului. Mai mult, dl. Rogca a fost ales de cdtre AG in calitate de membru al
Consiliului UA pe cAnd delinea deja funclia de gef de catedrd, iar acest fapt era cunoscut
la momentul alegerii. in orice caz, aceasldchestiune va fi discutatd la una din urmdtoarele
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in{e ale Consiliului UA.



Cu referire la Lista semnatarilor in numlr de 798 de semnituri

La momentul de fa{d, Baroul Chigindu se afld in procedura de intocmire a Listei

membrilor din cadrul Baroului Chigindu. De indatd ce va fi finisatd aceast[ procedurd,

dar nu mai tirziu de 25 decembrie anul curent , va fi afiqatd la sediul Baroului Chiginau

(str. Bdnulescu Bodoni, nr. 53 A of. nr. 3, mun' Chiqinau) qi va fi plasatd pe pagina de

intemet a UA.

Conform Deciziei nr.0ll20I5 din 16.03.2015 Decanului Interimar a Baroului Chiqinau

dl. Dorin Popescu, in lista Baroului Chiqindu sunt inscriqi 2492 de avoca(i'

in u.ma verificdrii, Listei semnatarilor au fost depistate mai multe nereguli, precum lipsa

calitalii de membru in cadrul Baroului Chiqindu, indicarea eronatd a numdrului qi data

eliberdrii Licenlei qi ce e qi mai grav, falsificdri'

Mai mult, Lista semnatarilor in numdr de 798, in situa{ia la zi, nu acoperd o treime din

numdrul total al membrilor Baroului Chigindu.

N CONCLIJZIE: Evenimentele qi faptele expuse drept situafii excepfionale, nu sunt

atribuite prin Lege qi Statut in competenla Adundrii Generale, fie ea 9i extraordinarl.

\,{ai mult, toate nemullumirile gi problemele identificate de cdtre solicitant ca ,,situalii

excepfionale", au fost contestate conform procedurilor prescrise in Lege qi Statut 9i se

afld pe rolul instanlelor de judecatd.

De asemenea, Lista semnatarilor, nu poate fi calificatd drept parte componentd a cererii

dlui Adrian Tdba4i., deoarece avocalii au subsemnat sub alte probleme' cum ar fi :

nemullumirile privind riscul introducerii asigurdrii profesionale obligatorii la costuri

exagerate; riscul introducerii censului pentru limita de vArst[; tratarea discriminatorie a

avocalilor in privinla asigurdrii sociale gi medicale qi alte modificdri care le impune MJ,

contrar poziliei oficiale a UA Ei sunt probleme care se afl6 pe agenda de lucru a

Consiliului UA, av6nd o importanld vitald, pentru intregul corp de avoca{i din RM qi nu

doar a membrilor Baroului Chiqindu. E de menfionat cd din partea Dlui Tabi4a 9i grupul

de iniliativd nu a fost prezentat proiectul legii cu privire la avocaturd, asupra cdruia

doreqte sd dezbatd in cadrul Adunf,rii Generale'

in lumina celor descrise mai sus, in temeiul art.48 alin. (3), arl.,. 49, ar1.50 din Legea nr'

1260 din 19.01.2002 cu privire la avocaturit; art.5!, art.52, afi.53 din Statutul nr.302 din

08.04.2011, in calitate de decan a Baroului din circumscriplia Curlii de Apel Chiginiu

DECID:

- A nu convoca Adunarea General4 Extraordinard a avocalilor Baroului din

Circumscriplia Curfii de Apel Chiqinau solicitata prin Cererea avocatului Adrian Tabirtd

motivele qi temeiurile expuse in partea motivantd a prezentei Decizii'

unica avocatului A. Tabi4d ptezenta Decizie;

ica Decizia integral pe pagina oficiald de internet al UA'



Deciziapoate fiatacaldla Consiliul Uniunii Avocatilor din RM in termen de l5 zile de la

data comunicdrii.

Decanul Baroului Chiqin6u

Natalia Mologag


