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Procuratura Generală a Republicii Moldova, 

Domnului Eduard Harunjen, procuror general 

 

Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova, 

Domnului Viorel Chetraru, director 

 

Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, 

Domnului Mihai Poalelungi, președinte 

 

Consiliul Superior al Magistraturii al Republicii Moldova, 

Domnului Victor Micu, președinte 

 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

Domnului Alexandru Jizdan, ministru 

 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova, 

Domnului Vladimir Cebotari, ministru 

 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova 

Domnului Andrei Galbur, ministru 

 

Oficiul Avocatului Poporului, 

Domnului Mihail Cotorobai, ombudsman 

 

 

Prezenta Declaraţie a fost expediată Misiunilor şi Organizaţiilor Internaţionale 

 

 

DECLARAȚIE 

 
adoptată de către participanții la cel de al II-lea Forum Național  

al Femeilor Avocate din Republica Moldova
1
, 

ce a avut loc la 16 decembrie 2016 în Chișinău 

 
Prin prezenta Declarație, participanții celui de al II-lea Forum Național al Femeilor Avocate din Republica Moldova 

își exprimă profunda îngrijorare și indignare față de acțiunile periculoase din ultima vreme, inițiate ca imixtiuni 

nepermise în profesia de avocat, într-o societate democratică ce apără drepturile și libertățile omului. Modul de 

intentare și desfășurare a acțiunilor intentate din partea autorităților naționale față de colegii avocați Veaceslav 

Țurcan şi Maxim Belinschi, trezește nedumerire și suspiciuni mai mult decât rezonabile că se atentează la 

independența garanțiilor profesiei de avocat, dar și a valorilor constituționale și echitabile pe care și le au ca sarcină 

autoritățile statului. 

 

Astfel, a devenit cunoscut faptul că din decembrie 2012, avocații Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi reprezintă 

drepturile și interesele unor persoane deposedate de moștenire. Pe parcursul reprezentării acestora, avocații au 

depistat prezența elementelor de escrocherie și fals în acte cu scopul acaparării ilicite a unui bun imobil de către un 

fost colaborator de poliție. Apărătorii au solicitat procuraturii să stabilească toate circumstanțele cauzei și să atragă 

la răspundere persoanele vinovate de falsificarea documentelor. Trebuie de remarcat că procuratura în repetate 

rânduri, a refuzat neîntemeiat atragerea la răspundere a persoanelor vinovate, dispunând clasarea cauzei penale și 

scoaterea de sub răspundere penală a persoanei care avea statut de bănuit și învinuit în cauza penală. Acțiunile 

ilegale ale procurorilor de fiecare dată erau contestate în instanțele de judecată care au admis plângerile avocaților 

Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi. Ca reacție la acțiunile avocaților, bănuitul de schemele de escrocherie, a 

depus plângeri nu doar în privința moștenitorilor, dar și împotriva avocaților, invocând în plângeri că avocații au 

prezentat informații false, solicitând atragerea la răspundere penală a avocaților. 

                                                           
1 Al II-lea Forum Național al Femeilor Avocate din Republica Moldova a fost organizat cu susținerea componentei „Sprijin pentru Uniunea 

Avocaților din Republica Moldova” a proiectului Consiliului Europei „Consolidarea eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de avocat 

în Republica Moldova”. 
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Cu încălcarea tuturor prevederilor legislației naționale, a normelor și standardelor internaționale ce prevăd garanțiile 

și imunitățile juriștilor și avocaților, la 23 decembrie 2015 de către procuratură a fost pornită urmărirea penală în 

privința avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi, incriminându-li-se comiterea infracțiunii prevăzute de 

art.352
1
 din Codul Penal al RM „Fals în declarații”, care prevede ca pedeapsă amenda de până la 600 unități 

convenționale sau închisoare pe un termen de până la un an de zile, cu privarea de dreptul de a exercita anumite 

profesii sau a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 5 ani. Astfel, există temeiuri rezonabile de a presupune 

că se urmărește scopul intimidării avocaților prin privarea de dreptul de a exercita profesia de avocat. 

 

În privința acțiunilor ilegale ale procurorilor, de către avocați au fost depuse plângeri în adresa Procuraturii Generale 

a RM, solicitând anularea ordonanței de pornire a urmăririi penale ca fiind ilegală. În pofida plângerilor depuse, la 

15 aprilie 2016 avocatul Maxim Belinschi a fost recunoscut în calitate de bănuit, iar la 8 august 2016 i-a fost adusă 

la cunoștință Ordonanța de punere sub învinuire. La 1 octombrie 2016 şi avocatul Veaceslav Țurcan a fost 

recunoscut bănuit pe aceeași cauză penală. 

 

Participanții la cel de al II-lea Forum Național al Femeilor Avocate din Republica Moldova consideră avocații 

Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi drept avocați ai drepturilor omului, care mulți ani s-au ocupat de apărarea și 

promovarea drepturilor omului în Moldova, precum și dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale. De exemplu, în 

prezent Veaceslav Țurcan este președintele, iar Maxim Belinschi – vicepreședintele asociației pentru apărarea 

drepturilor omului „Ambasada Drepturilor Omului” (Human Rights Embassy). Ambii avocați au contribuit la 

promovarea standardelor internaționale și sporirea garanțiilor și imunității avocaților drepturilor omului în țările 

participante în cadrul programului Human Rights House Network „International Law in Advocacy”. Avocații au 

luat parte activă la elaborarea raportului „Avocații Drepturilor Omului în pericol...”, care prezintă faptele și analiza 

acelor riscuri cu care se confruntă avocații și juriștii în sfera lor profesională în Azerbaidjan, Belarus, Moldova, 

Rusia și Ucraina. 

 

Veaceslav Țurcan, împreună cu 50 dintre cei mai cunoscuți avocați, juriști și apărători ai drepturilor omului din 

statele Europei, Caucazului, Asiei Centrale și Regiunii Balcanice, a participat la consultarea Raportorului Special al 

ONU în privința independenței judecătorilor și avocaților, Monica Pinto, organizat de Human Rights House 

Foundation în Belgrad, Serbia, în iunie 2016. Avocații Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi au pregătit pentru 

consultările din Belgrad și i-au transmis Raportorului Special o informație în scris nu doar despre situația personală, 

dar și asupra cazului judecătoarei Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, care demonstrează principiul 

colegialității și susținerii unor standarde comune în domeniul dreptului și supremației legii în Moldova. 

Recomandările formulate după consultări pot fi găsite în engleză și rusă. 

 

În sfârșit, participanții Forumului atrag atenția autorităților Republicii Moldova despre faptul că, la 21 octombrie 

2016, Adunarea Generală a ONU a prezentat Raportul Raportorului Special al ONU privind independența 

judecătorilor și avocaților, care a fost dedicat chestiunilor ce țin de independența avocaților și a juriștilor 

profesioniști (http://humanrightshouse.org/Articles/ 21963.html). În Raport se prezintă argumentele elaborate în 

cadrul consultațiilor din Belgrad, la elaborarea cărora au participat și avocații din Moldova – Veaceslav Țurcan și 

Maxim Belinschi, aducându-se recomandări clare privind acțiunile ce trebuie întreprinse de către stat și asociațiile 

profesionale ale avocaților, pentru a fi asigurată independența avocaților și realizarea fără impedimente a activității 

lor profesionale, iar comunitatea internațională trebuie să asigure realizarea acestor recomandări. Raportul 

Raportorului Special poate fi consultat în engleză și în rusă. 

Printr-o ironie a sorții, avocații drepturilor omului, Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi, au participat activ la 

promovarea standardelor drepturilor omului și au devenit ei înșiși ținta urmăririi pentru activitatea lor profesională, 

ciocnindu-se de un sistem corupt într-o cauză relativ simplă, legată de reprezentarea intereselor persoanelor lipsite 

de moștenire.  

 

Noi, participanții la cel de al II-lea Forum Național al Femeilor Avocate din Republica Moldova, suntem convinși că 

urmărirea avocaților drepturilor omului, Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi, duce la violarea imunității și 

garanțiilor avocaților prevăzute de: 

 

 Art.26 alin.(4) din Constituția RM
2
 – „Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în 

limitele prevăzute se pedepseşte prin lege”. 

 Art.51 din Legea RM cu privire la avocatură
3
 – „În exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi 

se supune numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este 

liber în alegerea poziţiei sale şi nu este obligat să coordoneze această poziţie cu nimeni, în afară de 

client”. 

                                                           
2
 Constituția RM din 29.07.1994 (publicată la 12.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1. Data intrării în vigoare: 27.08.1994). 

3 Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.1260 din 19.07.2002. Publicată în Monitorul Oficial nr.159 din 04.09.2010. 

http://humanrightshouse.org/Articles/21175.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjb6tT95pHRAhWROFAKHc2BDO4QFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fhumanrightshouse.org%2Fnoop%2Ffile.php%3Fid%3D21964&usg=AFQjCNEx0v-iZN9REhAnWO6IUv6crW4kXQ&sig2=SFnZeDbiyNh1tyADx0xujQ&bvm=bv.142059868,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwit5dTl55HRAhWTMVAKHZxECQgQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fhumanrightshouse.org%2Fnoop%2Ffile.php%3Fid%3D21965&usg=AFQjCNFS7H_gCKCZaMk26Vu02c7nLVhbjw&sig2=sbwcGrLsaFOLYIEVAXSAwg&bvm=bv.142059868,d.d24
http://humanrightshouse.org/Articles/%2021963.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/264/93/PDF/N1626493.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/264/95/PDF/N1626495.pdf?OpenElement
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 Art.52 alin.(1) din Legea RM cu privire la avocatură – „Se interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de 

avocat. Statul asigură respectarea şi protejarea libertăţii în exercitarea profesiei de avocat, fără 

discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea autorităţilor sale sau a publicului”. 

 Art.52 alin.(4) din Legea RM cu privire la avocatură – „În caz de reţinere a avocatului sau de tragere la 

răspundere penală, organul care a efectuat măsurile în cauză este obligat să informeze Ministerul Justiţiei 

şi Consiliul Uniunii Avocaţilor în decurs de 6 ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere 

penală”. 

 Art.52 alin.(6) din Legea RM cu privire la avocatură – „Avocatul nu poate fi interogat referitor la esenţa 

raporturilor sale cu persoana căreia îi acordă sau i-a acordat asistenţă juridică”. 

 Art.16 din Principiile de bază privind rolul juriștilor
4
 – „Guvernele asigură ca juriștii: a) să poată exercita 

obligațiile lor profesionale în afara oricărui pericol de amenințări, impedimente, intimidări sau imixtiunii 

neîntemeiate; b) să poată călători fără impedimente, să consulte clienții lor în țară și peste hotarele ei; să 

nu fie supuși persecuțiilor din partea organelor judiciare și să nu fie supuși sancțiunilor judiciare, 

administrative, economice sau tot felul de alte sancțiuni pentru exercitarea obligațiilor profesionale, 

conform normelor și eticii, precum și să nu aibă parte de amenințări cu astfel de persecuții”. 

 Art.17 din Principiile de bază privind rolul juriștilor – „În cazurile în care, apare un pericol pentru 

securitatea juriștilor ca urmare a exercitării de către ei a obligațiilor lor profesionale, statul le asigură 

protecția corespunzătoare”. 

 Art.18 din Principiile de bază privind rolul juriștilor – „Juriștii nu trebuie să fie identificați cu clienții lor 

sau cu interesele clienților lor în rezultatul exercitării de către ei a funcțiilor lor”. 

 Art.19 din Principiile de bază privind rolul juriștilor – „Nici o instanță judiciară sau organ administrativ, 

în care este recunoscut dreptul de a avea avocat, nu refuză recunoașterea drepturilor juristului de a apăra 

în judecată interesele clienților lor, cu excepția cazurilor, când juristului i-a fost refuzat dreptul de a 

exercita obligațiile sale profesionale în corespundere cu legislația și practica națională, și în corespundere 

cu principiile date”. 

 Art.20 din Principiile de bază privind rolul juriștilor – „Juristul are parte de imunitate civilă și penală în 

privința declarațiilor corespunzătoare, făcute cu bună credință, în formă scrisă în instanța de judecată sau 

declarațiilor verbale făcute în judecată sau în cadrul exercitării de către ei a obligațiilor profesionale în 

instanțe, tribunal sau alte organe juridice sau administrative”. 

 

Urmărirea absurdă a avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi, în virtutea exercitării atribuțiilor legitime 

profesionale, relatează despre situația reală a justiției în țară și despre atmosfera impunității în legătură cu 

persecutarea avocaților, care, în consecință, pune sub pericol instituția acordării asistenței juridice persoanelor. În 

condițiile unei eventuale creșteri continue a pericolului, lucrul avocaților drepturilor omului încetează să mai fie 

eficient și sigur, iar aceasta periclitează bunăstarea societății la general și funcționarea instituțiilor statului în baza 

principiilor supremației legii. 

 

Participanții la cel de al II-lea Forum Național al Femeilor Avocate din Republica Moldova se adresează către 

autoritățile Republicii Moldova cu apelul de a asigura: 

 

a) încetarea imediată a urmării penale ilegale a avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi, precum și a 

altor colegi care sunt supuși hărțuirii și intimidărilor în cauze penale; 

b) aducerea în fața justiției a funcționarilor responsabili pentru urmărirea penală ilegală a avocaților; 

c) respectarea recomandărilor celui mai recent raport al Raportorului Special al ONU privind independența 

judecătorilor și avocaților, prezentate Adunării Generale a ONU la 21 octombrie 2016, și anume: 

 

 Avocații nu trebuie să se identifice cu clienții lor, cu motivele clienților, ca urmare a exercitării de 

către avocați a funcțiilor lor profesionale. 

 Statele trebuie să asigure imunitatea de la răspunderea penală și civilă a avocaților, ca urmare a 

declarațiilor făcute de ei verbal sau scris, pe parcursul discursurilor corespunzătoare în fața instanțelor 

judiciare sau în faţa altor organe juridice sau administrative. 

 Statele urmează să înceteze practica impunității în cazurile de încălcare a principiilor de 

confidențialitate a comunicării dintre avocat și client și alte garanții. 

 Autoritățile statelor urmează să informeze asociațiile profesionale ale avocaților, în termeni restrânși 

despre toate cazurile de pornire a urmăririi penale în privința avocaților, precum și despre reținerea 

lor. 

 Statele urmează să implementeze cele mai moderne standarde, elaborate de către organele judiciare și 

cvasi-judiciare europene și internaționale, precum să asigure aplicarea garanțiilor și imunităților, 

prevăzute pentru reprezentanții legali, care nu sunt avocați, dar care acordă asistență juridică 

victimelor violărilor drepturilor omului și pe care îi reprezintă în organele internaționale.
5
 

                                                           
4 Principiile de Bază ale Rolului Juriștilor, adoptate la Congresul al Optulea al Naţiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul 

Delincvenţilor, Havana (Cuba), 27 august – 7 septembrie 1990. 
5 În Moldova aceste standarde sunt introduse în legislația națională, urmînd a fi  aplicate efectiv în practică. 
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 Statelor le revine sarcina asigurării nivelului maxim de cercetare a acelor cazuri, când sunt cercetați 

penal avocații. 

 Judecătorii, procurorii și colaboratorii organelor de drept urmează să fie instruiți în privința garanțiilor 

și imunităților avocaților, stabilite prin norme juridice naționale și internaționale. 

 

 

Participanții la cel de al II-lea Forum Național al Femeilor Avocate din Republica Moldova 

 

Pentru informații suplimentare: 

 

Asociația Femeilor Avocate din RM 

Adresa e-mail: asociatiafam@gmail.com 

Grupul: https://www.facebook.com/search/top/?q=asociatia%20femeilor%20avocate%20din%20moldova 

 

mailto:asociatiafam@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=asociatia%20femeilor%20avocate%20din%20moldova

