
 

 
 

 
HOTĂRÂRILE 

Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova 
(în continuare „CoUA”) 

adoptate la ședința din 28 octombrie 2016 
 

28.10.2016                                                                                                                     mun. Chișinău 

10:00                                                                                                

 

Președinte: Nina Lozan 

Secretar: Ileana Popescu 

 

Prezenți: 

 

1. Lozan Nina 

2. Botnari Constantin 

3. Cazac Octavian 

4. Mărgineanu Iurie 

5. Munteanu Petru 

6. Panțîru Victor 

7. Ploșnița Emanoil 

8. Lupu Mihail 

9. Covalenco Serghei 

10. Dumitran Igna



Conform prevederilor 43 alin. (6), (12) din Statutul Profesiei de Avocat, Consiliul a adoptat 

următoarele hotărâri:  

 

1. A aproba ordinea de zi a ședinței Consiliului din 28.10.2016  cu excluderea pct. 2  

2. A amâna pentru ședința CoUA din luna decembrie a chestiunii privind stabilirea 

principalelor priorități în instruirea inițială și continuă pentru anul 2017. 

3. A dispune schimbarea sediului Uniunii Avocaților de pe str. B. Bodoni 54 A pe str. București 

46 începând cu 01.12.2016. 

4. A aproba suportarea cheltuielilor de către Uniunea Avocaților  pentru Conferința din 18 

noiembrie 2016. 

5. A lua atitudine imediată față de situația expusă în sesizarea avocaților Veaceslav Țurcan și 

Maxim Belinschi,  motiv pentru care s-a decis a merge și a purta o discuție cu Procurorul 

General interimar în vederea soluționării situației de ingerință a organelor procuraturii 

în activitatea avocaților. 

6. A amâna pentru următoarea ședință a CoUA chestiunea privind prezentarea noului concept 

al revistei Avocatul. 

7. A dispune continuarea lucrărilor privind elaborarea conceptului privind buna funcționare a 

Comisiei pentru Etică și Disciplină,  Comisia de Licențiere, Comisia de Cenzori și Consiliul 

Uniunii Avocaților. 

8. A-l desemna pe dl Oleg Mancevschi ca reprezentant al  Uniunii Avocaților  în cadrul 

Consiliul de mediere. A-l desemna pe dl Tănase Oleg membru supleant în cadrul Consiliul 

de mediere. 

9. A consemna suspendarea activității de avocat după cum urmează Bordian Marcela, Buruian 

Victor, Gurițanu Adrian, Lazarenco Mariana, Patrașco Alina, Stoianoglo Alexandr, 

Straistari Alexandru. 

10. A respinge cererile privind acordarea ajutorului material a avocaților Moraru Ion, Iațco    

Claudia. 

11. A admite cererea dlui Gurduza Sergiu privind suspendarea efectuării stagiului      

profesional în avocatură. 

12.    Hotărârea referitor la înregistrarea contractelor avocaților stagiari nu a fost adoptată 

deoarece nu a acumulat numărul necesar de voturi.   A efectua o verificare suplimentară a 

actelor prezentate și a reveni la examinarea  chestiunii date.   

13.       A admite cererile privind schimbarea avocatului îndrumător după cum urmează: Ceban 

Mihail, Caraman Nina, Efros Petru.  

14.  A respinge cererea dnei Țmocno Ina privind scutirea de la plata cotizațiilor de avocat. 

15.       A admite cererea dlui Moraru Claudiu Ionuț privind înregistrarea în Registrul avocaților 

din alte state care au dreptul să exercite profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova. 

16.       A amâna examinarea cererii dnei Cătană Ana pentru următoarea ședință a CoUA. 

17.        Hotărârea privind cererea Comisiei pentru Etică și Disciplină în vederea stabilirii 

compatibilității/incompatibilității dlui Roșca N. nu a fost adoptată deoarece nu a acumulat 

numărul necesar de voturi. A efectua o verificare suplimentară a cererii Comisiei pentru 

Etică și Disciplină  nr. 1594/16 din 14.09.2016. 

Președintele 

Uniunii Avocaților,                                                                                          Nina LOZAN 


