
Proiect 

HOTĂRÂREA CONGRESULUI 

UNIUNII AVOCAŢILOR  

DIN 06 octombrie 2017 

 

Statutul profesiei de avocat, aprobat prin Congresului Uniunii Avocaţilor din 29 ianuarie 

2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. La art. 42: 

î) adoptă Programul de pregătire profesională continuă a avocaților pe perioada unui ciclu 

de instruire de 4 ani; 

j) adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea și perfecționarea profesională a 

avocaților, precum și recomandări privind relațiile dintre Consiliul Uniunii Avocaților, Barouri și 

Centrul de Instruire a Avocaților. 

 

2. După art.43 se introduce art.431 cu următorul conţinut: 

 

„Articolul 431. Competența Consiliului Uniunii Avocaților în domeniul instruirii 

(1) Consiliul Uniunii Avocaților, prin resortul său de specialitate planifică, coordonează și 

supraveghează procesul de instruire continuă a avocaţilor şi instruire iniţială a avocaţilor stagiari. 

(2) Pentru realizarea acestor sarcini Consiliul Uniunii Avocaților are următoarele 

competențe: 

a) prezintă Congresului pentru aprobare Planul general de instruire continuă a avocaţilor şi 

instruire iniţială a avocaţilor stagiari pe perioada unui ciclu de instruire de 4 ani; 

b) desemnează şi revocă organele de conducere ale Centrului de Instruire a Avocaților; 

c)  aprobă Regulamentul privind constituirea și funcționarea Centrului de Instruire a 

Avocaţilor; 

d) aprobă criteriile de selectare și aprobă profilul formatorilor antrenați în procesul de 

instruire a avocaților; 

e) elaborează criteriile de selectare a formatorilor pentru instruirea avocaţilor şi avocaţilor 

stagiari, precum şi   pentru formarea de formatori antrenați în instruirea avocaților şi avocaţilor 

stagiari; 

f) aprobă criteriile de selectare și aprobă lista organizațiilor/ instituțiilor care organizează 

cursuri de instruire pentru avocați şi avocați stagiari;  

g) aprobă lista activităților și acțiunilor de instruire care se iau în cont pentru îndeplinirea 

obligaţiei legale de instruire continuă şi iniţială şi determină numărul de ore de instruire atribuit 

respectivelor activităţi şi acţiuni;  

h) elaborează și aprobă Metodologia de efectuare a stagiunii de către avocații stagiari; 

i) aprobă programul anual privitor la evaluarea şi controlul sistematic al instruirii continue 

a avocaților în mod coerent și unitar. 

î) decide asupra organizării instruirii regionale a avocaților de către Barourile de Avocați; 

j) adoptă hotărâri în toate problemele care nu țin de competența Congresului, Baroului de 

Avocați sau Centrului de Instruire a Avocaților privind instruirea continuă a avocaţilor şi iniţială 

a avocaţilor stagiari.” 

 

3. După art.52 se introduc art.521 şi 522 cu următorul conţinut: 

 

„Articolul 521. Atribuțiile Baroului în domeniul instruirii 

Baroul de avocați are următoarele atribuții în domeniul instruirii: 



a) prezintă Centrului de Instruire a Avocaților propuneri și participă la elaborarea Planului 

general de instruire continuă a avocaților şi instruire iniţială a avocaţilor stagiari pentru perioada 

unui ciclu de 4 ani; 

b) în conlucrare cu Centrul de Instruire a Avocaților participă la elaborarea programului 

anual privitor la evaluarea şi controlul sistematic al instruirii continue a avocaților şi instruirii 

iniţiale a avocaţilor stagiari în mod coerent și unitar; 

c) coordoneaza si monitorizează în cadrul barourilor îndeplinirea obligatiei avocatilor de 

instruire iniţială şi continuă; 

  d) efectuează controlul respectării de către avocații îndrumători și avocații stagiari a 

Metodologiei de efectuare a stagiunii conform Regulamentului privind efectuarea stagiului 

profesional; 

e) organizează, după caz, cursuri regionale de instruire continuă a avocaților. 

 

Articolul 522. Atribuțiile Centrului de Instruire a Avocaților  

(1) Centrul de Instruire a Avocaților are următoarele competențe în procesul de instruire al 

avocaţilor şi avocaţilor stagiari:  

a) în conlucrare cu Barourile de Avocați elaborează Planul general de instruire continuă a 

avocaților şi instruire iniţială pentru avocaţi stagiari, pentru perioada unui ciclu de 4 ani și îl 

prezintă Consiliului Uniunii Avocaților; 

b) în conlucrare cu Consiliul Uniunii Avocaților și Barourile de Avocați elaborează măsuri 

corespunzătoare de aplicare a Planului general de instruire continuă pentru avocați şi instruire 

iniţială pentru avocaţi stagiari; 

c) în conlucrare cu Barourile de Avocați elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului 

Uniunii Avocaților programul anual privitor la evaluarea şi controlul sistematic al instruirii 

continue a avocaților în mod coerent și unitar; 

d) în conlucrare cu Barourile de Avocați ține evidența si cuantificarea orelor de instruire 

continuă a avocaţilor în cadrul baroului și prezintă tabelul de evidență la sfârșit de an 

calendaristic Consiliului Uniunii Avocaților; 

e) exercită atribuțiile stabilite prin Regulamentul privind constituirea și funcționarea 

Centrului de Instruire a Avocaţilor.  

(2) Regulamentul privind constituirea și funcționarea Centrului de Instruire a Avocaților se 

elaborează şi se aprobă de către Consiliul Uniunii Avocaților.” 

 

4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 


