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Privind convocarea Adun[rii
Generale Bxtraordinare a
avocatilor Baroului din
circumscripfia Cur[ii de Apel
Chiqiniu pentru data de
14.07.2017

30.o6.zot7 mlln. Chiqindu

La 3o.o3.2oL7, prin Decizia NQ o4, modificatd ulterior prin decizia Nq

o5 din 16.o5.zot7, Decanul Emanoil Plognila a convocat Adunarea Generald

Ordinarl (AGO) a Baroului din circumscriptia Curtii de Apel Chigindu pentru

data de z6 mai zot7.

La 25.o5.2or7, in Baroul din circumscriplia Curtii de Apel Chiqindu

(Baroul ChiEindu) erau inscriEi t 66o de avocati cu drept de exercitare/vot.

Potrivit procesului-verbal al Comisiei 'de inregistrare, la Adunarea

Generald Ordinar[ din data de z6 mar 2oL7 s-au inregistr at 77o avoca{i, in timp

ce majoritatea membrilor Baroului care ar fi, permis desfdEurarea Agun[rii

Generale Ordinare constituia cel pulin 83r de avocali. S-a constatat lipsa de

cvorum (majoritXfii membrilor Baroului) pentru constituirea Adundrii Generale

Ordinare a avocatilor Baroului di ia Curlii de Apel Chigin[u din z6

mai zot7, respectiv, Adunarea nu a avut loc la z6 mai 2oL7.



in temeiul art. +8 (S) al Legii cu privire la avocatur[, prin Decizia

Decanului Baroului din circumscriplia Curtii de Apel Chigindu Ne o7 din z6 mai

2oL7, a fost convocatd o nou[ Adunare Generald, pentru data de o9 iunie 2oL7.

Potrivit procesului-verbal al Adundrii din o9 iunie 2oL7, s-au inregistrat

B+g de avocali gi efectiv, Adunarea General[ a fost legal constituitd.

Cu votul unanim al avocalilor prezen{i, a fost aprobat[ Ordinea de zi a

Adun[rii Generale Ordinare a Baroului din circumscriplia Curtii de Apel

ChiEin[u din o9.o 6.zot7, precum urmeaz[:

1. Alegerea delegalilor Baroului Chiqin[u la Congresul

Ordinar/Extraordinar al avocalilor din Republica Moldova anul 2oL7;

z. Dezbaterea chestiunii privind oportunitatea form[rii Fondului de

solidaritate a avocalilor;

3. Aprobarea agendei pentru sdrbdtoa r ea Ziua Avocatuh rr 20 L7 ;

4. Crearea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de

comunicare cu autoritdlile statului qi a Planului de acliuni.

5. Crearea grupului de lucru care sd monitorizeze situalia la Curtea de

Apel ChiEin[u Ei sd formuleze propuneri.

in procesul de dezbatere a chestiunii privind alegerea delegalilor la

Congresul zotT din partea Baroului din circumscriplia Curlii de Apel Chigindu,

cu majoritatea voturilor din 8+g de avocali prezenli, a fost aprobatd

modalitatea de alegere a delegalilor gi anume, prin alegerea primilor 332 de

avocali care au solicitat inscrierea in Lista de delegali la Congresul

Ordinar/Extraordinar al Avoacalilor din 2oL7.

La fel, cu majoritatea voturilor avocaiilor prezenti la AGO, a fost

aprobat[ alegerea delegalilor supleanli din ]ista avocalilor care au solicitat

incrierea in calitate de delegali la Congres, de l,a numlrul 333 pin[ la num[rul

4zz all,istei de avoca[i inregistrati.

in asa mod, condu de bunele practici unanim recunoscute 9i

acceptate de toti avocatii, ral[ Ordinard a avocatilor Baroului din

circumscriplia Cur[ii 4 a aplicat gi la g.o6.zot7 aceleaEi



modalit[ti de alegere a delegalilor pentru Congresul Avocatilor din 2oL7,

modalitate unanim votatd qi de Adunarea General[ Ordinard din 9.o6.2ot7,

printre care au t[cut parte qi membrii Consiliului Uniunii Avocatilor, delagati

din partea Baroului Chigin[u gi prezenti la AGO.

Legea cu privire la avocatur[ gi Statutul Profesiei de Avocat stabilesc, cd

"Adunorres generald alege 'delegatii ls Congres", insd, expres nu

reglemenleazd,procedura de alegere a delegalilor, acegtia fiind alegi in baza unor

practici, utilizate de mulli ani pdnd in prezent, prin metoda tradilionald de

completare a unei liste cu numele avocalilor care igi declarau intentia de a fi

alegi delega{i la Congresul Avoca[ilor.

Conform acestei practici, Ei in acest an, incepind cu 2o.o4.2oL7, avoca{ilor

le-a fost oferitd oportunitatea s[-!i declare intenlia de a fi inscrigi in lista

eventualilor delegafi la Congres in mod verbal, in scris Ei prin intermediul

e-mail-ului anun[at: baroulchisinaur(Dgmail.com , astfel, fiind inscrigi in

Registrul delega[ilor ]a Congresul anului 2or7 in ordinea succesivd de exprimare

a intenliei. Din 4zz de avocali inregistrali pentru a fi alegi delega{i la Congres,

niciun avocat nu a contestat necorespunderea datei exprim[rii intentiei.

La adundrile din z6.og.zo17 $i o9.o6.zo17 Ei-au mai exprimat intentia de

a fi aleEi la Congres 7 avocali gi, respectiv, z avocati.

La AGO din o9.o 6.zot7 a fost dezbdtut[ propunerea privind excluderea

din lista prealabil[ a delegalilor la Congres, a avocalilor, care nu sunt prezenti la

Adunare. Cu majoritatea de voturi, AGO a respins aceast[ propunere.

Propunerea privind alegerea delegalilor la Congres conform normei de

reprezentare in num[r de 332 avocali, care primii s-au inregistrat in ordine

succesivd in lista prealabild, a fost aprobat[ cu votul majorit[fii avocatilor

Adun[rii Generale Ordinare din 9.o6.2oL7.

De asemenea, cu majoritatea voturilor avocalilor, au fost aleqi delegali la

Congres in num[r de 332 inscriqi in lista prealabil[ (r-332), iar Adunarea a

reiegit din ralionamentul c[ la Con psa avocalilor-delega{i din



anumite motive Ei imposibilitatea inlocuirii acestora pentru asigurarea

cvorumului.

in acest mod, AGO gi-a delegat avocalii sdi pentru lucrdrile Congresului

Ordinar al Avocalilor care urma s[ se desf5g[are la 3o iunie 2oL7.

insd, Ia Eedinlele Consiliului Uniunii Avocalilor din t6.o6.zor7 qi

zo.o6.zo17, unii membri ai Consiliului au supus criticii modalitatea de alegere a

delegalilor la Congres. Totodat[, la Consiliu, s-a recunoscut c[ prevederile legale

gi statutare referitor la alegerea delega{ilor nu stabilesc nicio procedurd de

alegere a delegalilor la Congres gi lasl loc de nemullumire a avocatilor care nu

au fost alegi delegati la Congres.

in consecinld, prin HotdrArea Consiliul Uniunii Avoca{ilor din 20.06.2017,

cu votul majoritdlii membrilor, inclusiv membrilor delegali din partea Baroului

din circumscriplia Curlii de Apel Chiqin[u - Mdrgineanu Iurie; Dron Ion; Petru

Munteanu; Victor Panliru qi Pregedintele Uniunii Avocatilor, Nina Lozan,

Consiliul UA a decis:

"A admite cererile prealabile.

A anula hot[rirea Adundrii Generale Ordinare a Baroului din

circumscriplia Curlii de Apel Chigindu din o9.o6.zot7, prin care s-a aprobat

propunerea privind alegerea delegalilor la Congres in num[r de 332 de avocati

care au fost inscrigi primii in lista prealabild;

A anula hotdrirea Adundrii Generale Ordinare a Baroului din

circumscriplia Cur[ii de Apel Chigin[u din o9.o6.zo17 prin care s-au ales

delegalii la Congres in numlr de 332 de avocali inscriEi in lista prealabild;"

A anula pct. 5 din hotdrArile Consiliului,Uniunii Avocalilor adoptate in

Eedinla din rr mai zotT in partea ce line de data convocdrii Congresului ordinar

al Avoca{ilor."

Hot[rArea Consiliului Uniunii Avocalilor din 2c.06.2017 nu a fost

motivat[ in fapt Ei in drePt.

DeEi in hotdrArea Consiliul ,.2oL7 nu au fost indicate date

privind autorii gi motivelgxgnt cele discutate la Consiliul



UA, aduc la cunogtinla membrilor Baroului Chigindu, c[ au depus contestatii

urmatorii avocati: Barbaneagra Sergiu, Gargaun Elena, Gargaun Igor, Grosu

Oleg, Arnaut Sorina, Potereanu Dina, Midrigan Pavel, cAteva din ele avAnd

conlinut absolut identic. Contestalii au mai fost depuse de avoca{ii Rogac Mihail

gi Niculcea Ludmila.

Mai comunic membrilor Baroului ChiEinlu c[ avocalii Gargaun Elena,

Gargaun Igor, Potereanu Dina, Midrigan Pavel gi Niculcea Ludmila au fost

prezenli la AGO din 9.o6 .2ot1,ins[ nu au declarat pAn[ la incheierea lucrlrilor

AGO nicio intenlie de inregistrare in lista delegatilor la Congres. Avocata Arnaut

Sorina nu a fost prezentd la Adunare si nu a depus cerere pentru a fi inclusa in

Lista delegatilor. Avocalii Barbaneagra Sergiu, Rogac Mihail 9i Grosu Oleg au

fost prezenli la Adunarea General[ si au fost inclus in Lista delegatilor conform

datelor depunerii cererilor acestora din 24.o5.2ot7,26.o5.2oL7, o6.o6.zo17 sub

numele de nr. gg;, nr. 41o gi nr. 421, respectiv, in calitate de candidafi -
supleanli.

in cadrul lucrlrilor Adun[rii Generale gi-au exprimat nemultumirile

avocalii Niculcea Ludmila qi Volcov Vladimir, cd.rora le-a fost explicat c[ din

partea lor nu a fost exprimatd nicio intenlie de inregistrare in Lista de delegali.

in privinla ultimilor doi avocali Adunarea General[ nu a luat nicio hot[rAre.

Referitor la plugaru Olesea, avocata nu a fost inlusd in Lista delegatilor pe motiv

de suspendare a activitXlii aceteea, iar avocatul Botnaru Ion a renunlat de a fi

delegat la Congres din motive personale. Avocatul Fortun[ Ghenadie a fost

inregistrat sub nr. g27 din Registrul Cabinetelor Avocalilor gi Birourilor

Asociate de Avocali, fiind membru al BAA "Facultatea de Drept", iar dubiile

exprimate de dna Lozan Nina cu privire la acest candidat sunt neintemeiate.

Avocata popil Angela a comunicat la gedinla Consiliului UA c[ la t7 mai 2ot7 a

expediat un mesaj la adresa <baroul.chisinau.ua@gmail.com>, anexind lista

care, insd, subliniem, cl u nu are acces la aceastd adresd

cereri din partea avocatei PoPil

5

electronic[ Ei nu i-au



Angela gi BAA "Avornic qi Partenerii" sau a acelora, care au acces la adresa

electronicd respectiv[.

La zo aprilie 2oL7 pe site-ul Uniunii Avocalilor a fost plasatd decizia

Decanului Baroului Chiqindu de convocare a adun[rii generale ordinare 9i in

anexa la decizie a indicat adresa de email pentru transmiterea cererilor:

baroulchisinaur @ gmail. com .

DeEi am oferit informalii Eedinlei Consiliului UA pentru fiecare caz de

nemullumiri ale avoca[ilor, totugi, Consiliul Uniunii Avocalilor, la zo.o6.zot7,

cu votul inclusiv al membrilor delegali din partea Baroului din circumscriptia

Curlii de Apel Chigin[u - M[rgineanu Iurie; Dron Ion; Petru Munteanu; Victor

Panliru Ei Pregedintele Uniunii Avocafilor, Nina Lozan, au votat pentru emiterea

HotdrArii privind cele menlionate mai sus, hotarArea nefiind motivatd in fapt 9i

in drept.

Deqi Consiliul Uniunii Avocalilor gi-a exprimat nemullumirea referitor

la lipsa normelor legale gi statutare care sd asigure alegerea delegatilor Ia

Congres gi desf[Eurarea adunlrilor generale ale barourilor, acesta nu a venit cu

explicalii privind modalitatea de desemnare/alegere a delegatilor la Congres, pe

care ar fi considerat-o realizabil[ in locul celei practicate tradilional la adun[rile

generale ale barourilor. O atare procedur[ nu este documentat[ niciunde.

in temeiul celor menlionate mai sus, consider c[ anu]area Hotdririi

Adun[rii Generale a Baroului din circumscriplia Curlii de Apel Chigindu din

09.06.2017 este ilegalfl, deoarece atAt Legea cu privire la avocaturd (art.gg), cAt

gi Statutul profesiei de avocat (art.+g) nu reglementeazd competenla Consiliului

UA de a anula hotardrile adundrilor generale ale,baroulrilor, decAt pe motiv de

nelegalitate sau de incdlcare a Legii gi Statutului, ins[, procedura de formare a

listei/inregistrare a avocalilor in calitate de potenliali delegati la Congres nu se

conline in normele Legii sau a Statutului.

Mai consider c[ Hot[rArea Consiliului UA din zo.o6.zot7 nu este altceva

decit o imixtiune in auto i Chigindu, fapt inadmisibil de Lege Ei

Statut. Doar Adundrii ui ii revine competen[a de a alege



delegalii Baroului la Congres, iar la o9 iunie 2oL7 alegerea delegalilor a avut loc

cu respectarea strictd a prevederilor legale gi statutare existente.

La zg.o6.2oL7 am solicitat Consiliului UA printr-o cerere scrisd sd se

pronunle referitor la "incllcarea" prevederilor Legii cu privire la avocaturd 9i

Statutului Profesiei de Avocat, care ar fi fost comise la Adunarea Generald a

Baroului din circumscriplia Cuilii de Apel Chigindu din o9.o 6.zo17 9i a avut ca

rezultat pronunlarea Hotdririi Consiliului Uniunii Avocalilor din zo.o6.zot7,

ins[ cererea a fost l[sat[ fdr[ examinare Ei rdspuns din partea Consiliului

Uniunii Avocalilor gi dna Lozan Nina, mandatul de Pregedinte al cdreea a

expirat la data de z6 iunie 2or7.

Am fi considerat solulionarea judiciar[ cea mai eficientd cale pentru

situalia creat[, prin care a fost anulat[ Lista delegalilor la Congres, cu anularea,

in consecin![, a datei de 3o iunie 2oL7 a Congresului ordinar al Avocafilor.

ins[ amintim c[ pe re]eaua electronic[ destinat[ tuturor avocatilor dna Lozan

Nina,incontextuluneidiscu!iicuavocatul,,X,',ascris:,,@
intre ghilimele. Nu mor eu pins atunci! Si nici Poalelungi!", aceastd informalie

fiind publicat[ $i pe portalul media Anticorup[ie.md, in care dna Lozan Nina a

confirmat disculia sa, de aceea, consider cd suntem in lipsd de ganse la un

proces echitabil.

De facto, hot[rirea Consiliului Uniunii Avocatilor din zo,o6.zo17 a

produs o stare de haos Ei neincredere, artificial Ei ilegal create, atAt intre

membrii Baroului din circumscriplia Curlii de Apel Chigin[u, cAt gi in Uniunea

Avocalilor. inc[ o consecinld a ilegalit[1ii Hoat[rArii Consiliului UA din

zo.o6.zot7 este incdlcarea procesului alegerilor prededintelui Uniunii

Avocalilor gi prelungirea ilegal[ Ei neintemeiat[ a mandatului preEedintei, care a

expirat la 26.o6.2oL7.

Pentru a impiedica incilcarea in continuare a normelor legale in

a readuce situafia pe un f[gaE legal, am decis aprivinla Baroului Chigindu gi

convoca Adunarea Extraordi ilor Baroului din circumscriptia Curtii



de Apel ChiEin[u, avind in ordinea de zi chestiunea alegerii delega[ilor la

Congresul ordinar/extraordinar al Avocatilor din zo17.

Pentru concretizare, la data de z9.o6.2017 in Lista avocalilor cu drept

de exercitare a Baroului din circumscriplia Cur{ii de Apel Chigindu sunt inscrigi

t67g avocati.

Cu referire la cele expuse, in calitate de Decan al Baroului din

Circumscriplia Curtii de Apel ChiqinXu Ei conform prevederilor art. 48(3) al Legii

cu privire la avocaturS.,

DECID:
-A convoca Adunarea Generald Extraordinard a avoca{ilor Baroului din

circumscriplia Cur[ii de Apel Chigin[u pentru data de 14 iulie 2017,

ora 1o:oo, cu inceperea inregistr5rii de la ora o8:3o, localia: Palatul

Republicii, mun. Chigindu, str. M. Cibotari, t6.

-A propune Adunlrii Generale Extraordinare a Baroului Avocatilor din

circumscriplia Curlii de Apel Chigindu, urmdtoarea chestiune pentru

a fi inclus[ in ordinea de zi:

1. Alegerea delegalilor la Congresul Ordinar/Extraordinar al

avocalilor din Republica Moldova din 2077.

-A aduce la cunogtin![ avocalilor Baroului din circumscriplia Cur{ii de

Apel ChiEindu, prezenta decizie;

-A aduce la cunoEtin{[ organelor de urm[rire penal[ Ei instan[elor de

judecat[ despre data convocdrii Adun[rii, cu solicitarea de a nu

stabili pentru data de t4 iulie 2or7, judecarea cauzelor aflate in

procedura instanlelor de judecat5, efectuarea acliunilor procesuale

sau de urmdrire penal[, cu participarea avocalilor din Baroul

Chisin[u sau amAnarea acestora, in eventuala situafie cind deja au

fost tabilite.

anoil Plognila


