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Uniunea Avocaților din Republica Moldova 
Союз Адвокатов Республики Молдова 

Bar Association of the Republic of Moldova 

BAROUL DIN CIRCUMSCRIPȚIA CURȚII DE APEL  

CHIȘINĂU 
                                                                          ___________________________________________________________________________________________________________________ 

                                         MD-2012, mun. Chișinău, str. București, 46, tel.: 022226152, fax: 022226152 

                               e_mail: baroulchisinau1@gmail.com 

 

În atenția avocaților înscriși în Lista membrilor Baroului din circumscripția Curții de Apel                   

Chișinău care au dreptul de a exercita profesia de avocat  

 

                                                            BAROUL CHIȘINĂU  

 

D E C I Z I E 

      DE CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A BAROULUI DIN 

                                CIRCUMSCRIPȚIA CURȚII DE APEL CHIȘINĂU  

                                                                        

23.04.2020                                                                                                                    mun. Chișinău 

Decanul Baroului avocaților  

din circumscripția Curții de Apel Chișinău                                                                Popescu Dorin 

 

  

În conformitate cu art. 48 alin. (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură republicată la 

04.09.2010 și art. 52 alin. (6) din Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial                          

nr. 54-57/302 din 08.04.2011, Adunarea generală ordinară se întrunește anual, fiind convocată de Decan. 

Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin o lună înainte de data stabilită.  

În conformitate cu art. 52 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat, au dreptul să participe la 

ședințele adunării generale avocații care sunt înscriși în Lista avocaților Baroului, au achitat la zi 

contribuțiile prevăzute de Lege şi nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea 

dreptului de exercițiu al profesiei sau, după caz, nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare.   

În conformitate cu art. 38 alin. (2), (3) din Legea 1260 din  19.07.2002 cu privire la avocatură, 

Consiliul Uniunii Avocaților este format din președintele Uniunii Avocaților, decanii barourilor şi 

avocații delegați de barouri conform normei de reprezentare, stabilită în statutul profesiei de avocat. 

Mandatul de membru al Consiliului Uniunii Avocaților este de 4 ani.  

În conformitate cu art. 43 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Uniunii Avocaților 

este format din președintele Uniunii Avocaților, decanii barourilor şi avocații, cu o vechime în profesie 

de 5 ani, delegați de barouri conform normei de reprezentare de 1:200 (un delegat din partea a două sute 

de avocați).  

În conformitate cu art. 49 lit. a), b) din Legea 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, 

Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

a) alege şi revocă decanul şi prodecanul baroului; 

b) alege delegații baroului la Congres, în componența Consiliului Uniunii Avocaților, Comisiei 

pentru etică şi disciplină şi Comisiei de cenzori 

În conformitate cu art. 50 alin. (1) din Legea 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, Decanul 

este ales pentru un mandat de 2 ani şi poate fi reales o singură dată.  
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Reieșind din art. 52 alin. (12) din Statutul profesiei de avocat, Adunarea generală alege şi revocă 

decanul şi prodecanul; alege delegații baroului la Congres, membrii Consiliului Uniunii Avocaților, 

membrii Comisiei pentru etică şi disciplină şi ai Comisiei de cenzori; alege prezidiul, secretarul adunării, 

membrii comisiei de numărare a voturilor; îndeplinește alte atribuții prevăzute de Lege sau date în 

competența sa.  

În conformitate cu art. 53 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, Decanul baroului este ales de 

adunarea generală prin votul secret al avocaților pentru un mandat de 2 ani şi poate fi reales o singură 

dată. Decanul se alege dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 5 ani. 

La data de 22.04.2020, expiră termenul mandatului de 4 ani a membrilor Consiliului UA delegați 

din partea Baroului Chișinău.  

La data de 26.04.2020, expiră termenul mandatului de 2 ani a Decanului Baroului Chișinău și a 

Prodecanului Baroului Chișinău.  

Astfel, în anul 2020 expiră mandatul de membru al Consiliului Uniunii Avocaților, pentru membrii 

Consiliului Uniunii Avocaților, delegați de Baroul avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău. 

La fel, în an. 2020 expiră mandatul Decanului, ales de Adunarea Generală a Baroului avocaților din 

circumscripția Curții de Apel Chișinău.    

În conformitate cu art. 41 alin. (2), (3) din Statutul profesiei de avocat, norma de reprezentare a 

avocaților în Congres este de 1:5 (un delegat din partea a cinci avocați). Membrii Consiliului Uniunii 

Avocaților sânt membri de drept ai Congresului.  

Prin Hotărârea Adunării generale a Baroului Chișinău adoptată la 04 aprilie 2014, s-a hotărât că 

persoanele care întrunesc condițiile prevăzute la art. 53 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat și doresc 

să candideze la funcția de decan, pentru a fi înscriși în buletinele de vot, vor depune la sediul Baroului 

Chișinău, actele  ce confirmă o vechime  neîntreruptă în profesie de cel puțin 5 ani și  CV-ul, inclusiv 

pentru a fi plasate pe site-ul Uniunii Avocaților. Totodată potrivit art. 52 alin. (5) din Statutul profesiei 

de avocat, au dreptul să participe la ședințele Adunării Generale avocații care sunt înscriși în Lista 

avocaților Baroului, au achitat la zi contribuțiile prevăzute de Lege şi nu se află în situații ce atrag 

incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei sau, după caz, nu se află în 

executarea unei sancțiuni disciplinare.  

În acest context, în legătură cu faptul că nici Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nici 

Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial nr.54-57/302 din 08.04.2011, nu prevăd și 

nu stabilesc procedura de propunere a candidaturilor avocaților pentru a fi aleși și delegați în organele 

de conducere a Uniunii Avocaților, iar în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, 

organizarea Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, este în sarcina Decanului Baroului, având în 

vedere bunele practici stabilite pe parcursul mai multor ani și experiența negativă a alegerilor precedente 

la funcția de Decan, când avocații Baroului Chișinău, pentru a-și realiza dreptul la vot, au așteptat mai 

bine de 4 ore tipărirea buletinelor, la fel, pentru a petrece în mod mai organizat și mai operativ Adunarea 

Generală, prin analogie cu cerințele pentru organizarea alegerii Decanului, adoptate prin Hotărârea 

Adunării Generale a Baroului Chișinău adoptată la 04 aprilie 2014, menționată supra, avocații înscriși 

în lista membrilor Baroului Chișinău, care:  

- au dreptul de a exercita profesia de avocat;  

- întrunesc condițiile prevăzute la art. 52 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat; 

- doresc să fie delegate de către Baroul Chișinău în Consiliul Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova, pot depune la sediul Baroului Chișinău pe adresa, str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012, 

sau la adresa de Email: baroulchisinau1@gmail.com, cerere în acest sens, cu indicarea:  

- vechimii neîntreruptă în profesie;  

- funcția în organele de conducere la care candidează să fie aleși; 
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- CV (nu este obligatoriu, dar este util pentru colegii avocați care își exercită dreptul la vot). 

La fel, Avocații, înscriși în lista membrilor Baroului Chișinău, care au dreptul de a exercita profesia 

de avocat, pot depune la sediul Baroului Chișinău pe adresa, str. București, 46, mun. Chișinău, MD-

2012, sau la adresa de Email: baroulchisinau1@gmail.com cererii, prin care își exprimă dorința de 

participare la Congresul UA din a. 2020 și să fie aleși în calitate de delegați la Congresul UA din a. 2020, 

din partea Baroului Chișinău, pentru a fi înscriși în lista delegaților pentru Congresul Uniunii Avocaților, 

propusă spre votare.  

Având în vedere:   

- starea de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 55 din 17 martie 

2020, pct. 11 din Dispoziția CSE nr. 1 din 18 martie 2020, pct. 2 din Dispoziția CSE nr. 6 din 26 martie 

2020,  

- faptul că în conformitate cu Articolul 48 alin. (1), (2) din Legea 1260 din 19.07.2002 cu privire 

la avocatură, Adunarea generală este formată din toți avocații înscriși în lista membrilor baroului din 

circumscripția respectivă și se întrunește anual, iar în Baroul Chișinău, sunt înscriși peste 1600 avocați 

cu licența activă,  

- UA și Baroul Chișinău, la momentul de față, nu dispune nici de posibilități tehnice, nici de 

legislație pertinentă, pentru a convoca și a petrece ședințele Adunării Generale a Baroului, cu așa un 

număr mare de persoane, prin intermediul sistemelor de teleconferință, 

- este imposibilă convocarea și petrecerea Adunării Generale a Baroului Chișinău, pe întreaga 

perioadă a stării de urgență și pe perioada măsurilor de sănătate publică aplicate prin Hotărârile Comisiei 

naționale extraordinară de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-

19, care interzic, organizarea și desfășurarea manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă.  

Astfel, reieșind din motivele de fapt și de drept invocate supra, în conformitate cu prevederile art. 

50 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, art. 51; 52 alin. (3); 53 alin. (2) lit. c), 

g), h) al Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial nr.54-57/302 din 08.04.2011,   

                                                                 

                                                                D E C I D E: 

 

1. Se convoacă Adunarea Generală ordinară a Baroului avocaților din circumscripția Curții 

de Apel Chișinău, cel puțin peste 30 de zile de la data anulării stării de urgență declarată prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova, nr. 55 din 17 martie 2020 și a măsurilor de sănătate publică aplicate 

prin Hotărârile Comisiei naționale extraordinară de sănătate publică privind evoluția situației 

epidemiologice a infecției COVID-19, care interzic, organizarea și desfășurarea 

manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă. Ședința Adunării Generale a Baroului Chișinău se va 

desfășura în data și locul anunțat suplimentar de Secretarul General al Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova, care, în conformitate cu art. 41 alin. (1) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, 

asigură activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a Uniunii Avocaților, în așa 

mod, încât să fie respectate prevederile legale stabilite la art. 36 alin. (3) din Legea nr. 1260/2002 cu 

privire la avocatură.    

2. Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi: 

1) Alegerea prezidiului, secretarului adunării și a membrilor comisiei de numărare a voturilor.  

2) Alegerea membrilor Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, delegați de 

Baroul avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, conform normei de reprezentare de 1:200 

(un delegat din partea a două sute de avocați). Alegerea Decanului Baroului avocaților din circumscripția 

Curții de Apel Chișinău. Alegerea prodecanului Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel 

Chișinău.  
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3) Alegerea delegaților Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău la 

Congresul avocaților din a. 2020.   

3. Depunerea actelor pentru funcția de membru în Consiliului Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova, delegați de Baroul avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, pentru funcția de 

Decan al Baroului Chișinău, pentru funcția de prodecan al Baroului Chișinău.   

 3.1. Avocații înscriși în lista membrilor Baroului Chișinău, care au dreptul de a exercita profesia 

de avocat și care întrunesc condițiile prevăzute Legea 1260/2002 și de Statutul profesiei de avocat 

publicat în Monitorul Oficial nr. 54-57/302 din 08.04.2011, în termen de nu mai târziu de 2 zile până la 

data desfășurării Adunării Generale a Baroului, pot depune la sediul Baroului Chișinău, situat pe adresa 

str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012, sau la adresa de Email: baroulchisinau1@gmail.com, 

următoarele acte: 

- cerere în care va indica vechimea neîntreruptă în profesie, funcția în organele de conducere la 

care candidează să fie aleși, cu solicitarea dea fi înscris în buletinul de vot pentru funcția respectivă;  

- CV (nu este obligatoriu, dar este util pentru colegii avocați care își exercită dreptul la vot). 

4. Lista delegaților Baroului Chișinău, la Congresul Avocaților din a. 2020.  

4.1. Avocații, înscriși în lista membrilor Baroului Chișinău, care au dreptul a exercita profesia 

de avocat, pot depune la sediul Baroului Chișinău pe adresa, str. București, 46, mun. Chișinău, MD-

2012, sau la adresa de Email: baroulchisinau1@gmail.com cereri, prin care își exprimă dorința de 

participare la Congresul Uniunii Avocaților din a. 2020 și să fie aleși în calitate de delegați la Congresul 

UA din a. 2020, din partea Baroului Chișinău, pentru a fi înscriși în lista delegaților pentru Congresul 

Uniunii Avocaților, propusă spre votare.  

 

   

 

 

Decanul Baroului  

din circumscripția Curții de apel Chișinău                                                         Popescu Dorin                                                                    

                                                                            
 

 

  

  


