NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Congresului Avocaților
cu privire la aprobarea taxei pentru înscrierea în
Registrul special al avocaților din alte state

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și (5) din Legea cu privire la avocatură
nr. 1260-XV din 19.07.2002 și ale art. 5 alin. (2) și (5) din Statutul profesiei de avocat,
avocatul din alt stat poate desfășura activitate pe teritoriul Republicii Moldova dacă
certifică calitatea de avocat în statul său de origine şi este înscris în registrul special ținut
de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Registrul avocaților din alte state
care au dreptul să exercite profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova se publică
pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților.
Urmează de precizat, că la momentul actual în Registrul special ținut de către
Uniunea Avocaților, sunt înscriși 29 de avocați străini.
Potrivit practicii instituite ani la rând în cadrul Uniunii, avocaților străini le este
calculată contribuția lunară la bugetul UARM, de rând cu cea a avocaților din țară,
necătînd la faptul că nu există careva prevederi legale sau statutare, din care ar rezulta
că subiecților nominalizați le revine vreo obligație în sensul dat.
Astfel, la momentul înscrierii avocatului din alt stat în Registrul special al Uniunii
Avocaților, acesta achită în avans taxa în mărime de 1.200 lei care se repartizează pe
perioada unui an calendaristic, după care lunar îi este pusă la calcul, suma în mărime
de 100 lei.
Conform datelor evidenței contabile, din cei înscriși în Registrul avocaților din alte
state, marea majoritate figurează cu datorii de peste 5.500 lei, însumând în total, o
creanță în valoare de 86.900 lei la bugetul Uniunii Avocaților.
Este important de menționat, că adesea avocații străini solicită înscrierea în
Registrul special al UARM în legătură cu necesitatea de a acorda asistență juridică
calificată pe dosare concrete, adică dânșii sunt angajați pentru o prestație unică, după
care revin în țara de origine și î-și continuă activitatea de bază.
Prin urmare, calcularea contribuțiilor profesionale în privința acestei categorii de
persoane, pe parcursul mai multor ani la rând, fără ca această practică să rezulte din
careva prevederi legale sau acte ale Congresului, conform competenței ce îi revine
potrivit prevederilor art. 37 lit. e) din Legea nr. 1260-XV/2002 cu privire la avocatură,
afectează nu doar legalitatea procedeelor implementate, dar și imaginea Uniunii
Avocaților la general. Or, este evident că condițiile de exercitare a profesiei de către
avocații din alte state, sunt expres și exhaustiv stipulate în art. 6 din Legea cu privire la
avocatură și în acest fel, îndatoririle de plată a contribuțiilor a acestui cerc de persoane,
nu pot fi interpretate prin extindere cu trimitere la art. 54 din Lege, care instituie un șir de
obligații, inclusiv și cea de a vărsa la timp contribuțiile în bugetul Uniunii Avocaților, doar
pentru avocații membri ai Barourilor din Republica Moldova.
Reieșind din cele expuse și ținând cont și de practica altor state, în care sunt
aprobate taxe unice pentru înscrierea în Registrul nominalizat indiferent de perioada
pentru care subiectul intenționează să-și desfășoare activitatea (a se vedea exemplul
Barourilor din România, unde este aprobată o taxă unică de 3.000 de RONI) sau pentru
fiecare dosar în parte, în care este solicitat de către client în vederea prestării serviciilor
de asistență juridică calificată, se propune „aprobarea taxei unice pentru înscrierea
în Registrul special al avocaților din alte state în mărime de 10.000 (zece mii) lei”.
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