
Proiect 

 

 

L E G E 

 cu privire la modificarea unor acte legislative 

(privind instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu 

modificările ulterioare, se completează cu Capitolul II1, cu următorul cuprins: 

 

Capitolul II1 

REGIMUL JURIDIC DE UTILIZARE A DATELOR CU PRIVIRE LA 

IEȘIREA ȘI INTRAREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Articolul 41. Accesul și utilizarea datelor cu privire la ieșirea și intrarea în 

Republica Moldova 

(1) Accesul la datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova 

este limitat, în condițiile legii. Se interzice utilizarea datelor cu privire la ieșirea și 

intrarea în Republica Moldova, în scopuri contrare legii. 

(2) Deținătorii datelor cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova 

pot prelucra și utiliza datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova 

doar în conformitate cu legea și în scopul exercitării atribuțiilor prevăzute de lege. 

 

Articolul 42. Accesul terților la datele cu privire la ieșirea și intrarea în 

Republica Moldova 

(1) Deținătorii datelor cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova 

sunt obligați să elibereze asemenea date organelor de urmărire penală, instanţelor 

judecătoreşti, avocaților, avocaților stagiari, la cererea lor motivată, care sunt obligați 

să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 

nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

(2) Eliberarea datelor cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, 

nu se supune taxei de stat. 

 

Art. II. – La articolul 14 din Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, 

alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 

„(1) Medicii, alţi lucrători medico-sanitari, farmaciştii sunt obligaţi să păstreze 

secretul informaţiilor referitoare la boală, la viaţa intimă şi familială a pacientului de 

care au luat cunoştinţa în exerciţiul profesiunii, cu excepţia cazurilor de pericol al 

răspândirii maladiilor transmisibile, la cererea motivată a organelor de urmărire 

penală, a instanţelor judecătoreşti, a avocaților sau a avocaților stagiari, care justifică 

scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 

iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 



(2) Şefii de unităţi medico-sanitare sunt obligaţi să comunice organelor de 

ocrotire a sănătăţii informaţii privind morbiditatea populaţiei, în interesul ocrotirii 

sănătăţii ei, precum şi informaţii organelor de urmărire penală, instanţelor 

judecătoreşti, avocaților și avocaților stagiari, la cererea lor motivată, care justifică 

scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 

iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”. 

 

Art. III. – Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44 – 46, art. 318), cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 6: 

alineatele - (11) și (2) vor avea următorul cuprins: 

„(11) Datele despre numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii şi 

domiciliul persoanei fizice, precum şi despre valoarea obligației asigurate prin 

ipotecă, se eliberează persoanelor care au drepturi înregistrate în capitolul A, B sau C 

al registrului bunurilor imobile, reprezentanților acestora, precum și notarilor, 

avocaților, avocaților stagiari, instituțiilor financiare, întreprinderilor care prestează 

servicii imobiliare sau execută lucrări cadastrale, persoanelor şi autorităților indicate 

la art. 6 alin. (23) lit. b)–i) şi art. 8 alin. (3) din prezenta lege, altor persoane care 

justifică scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 

nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

(2) Datele despre condițiile tranzacției şi copiile de pe actele justificative care au 

servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se eliberează 

numai titularilor de drepturi indicați în act sau participanților la tranzacție, 

reprezentanților acestora, precum şi instanțelor de judecată, organelor procuraturii, 

organelor de urmărire penală, Serviciului de Informații și Securitate, avocaților, 

avocaților stagiari, executorilor judecătoreşti, lichidatorilor şi administratorilor de 

insolvabilitate, organelor cu atribuții de control, care sunt obligați să justifice scopul 

prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 

2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă actul justificativ este un 

document electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată (în 

continuare – document electronic), la solicitare se eliberează o copie pe suport de 

hârtie a documentului electronic, care se autentifică de registrator şi conține 

mențiunea că este o copie a documentului electronic.”. 

 

alineatul (23) - litera - b) va avea următorul cuprins: 

„b) organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, Serviciului de 

Informații și Securitate, instanţelor judecătoreşti, avocaților, avocaților stagiari, 

executorilor judecătoreşti, oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat;”. 

 

2. La articolul 8, alineatele - (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 

„(3) Accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru 

autorităţile administraţiei publice centrale şi organele subordonate lor, pentru 

deputații Parlamentului Republicii Moldova, Curtea de Conturi, Serviciul de 



Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal, pentru autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, 

avocați, avocați stagiari, executorii judecătoreşti, oficiile teritoriale ale Consiliului 

Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, organele procuraturii, Serviciile 

Fiscale de Stat, Autoritatea Națională de Integritate și organele ce țin cadastre 

specializate se asigură în condițiile legislației în vigoare și în mod gratuit. Cheltuielile 

activităţii operaţionale pentru furnizarea pe suport de hârtie a informaţiei din cadastru 

către autorităţile menţionate, cu excepţia autorităţilor publice locale, se achită de către 

aceste autorităţi din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în devizele de 

cheltuieli ale acestor autorităţi sau din alte surse prevăzute de legislaţie. Cheltuielile 

legate de furnizarea informaţiei către autorităţile administraţiei publice locale se 

achită din mijloacele bugetului local. În cazul interpelărilor deputaților Parlamentului, 

avocaților și avocaților stagiari, informația din cadastru se furnizează gratuit. 

(4) Nici o autoritate nu va putea cere transmiterea originalului registrului 

bunurilor imobile, însă pot cere să se ia cunoștință cu acesta la locul lui de aflare. La 

solicitarea instanţei de judecată, originalele filelor registrului bunurilor imobile vor 

putea fi prezentate în şedinţa de judecată. Copii ale filelor registrului bunurilor 

imobile (autentificate de organul cadastral teritorial) se eliberează instanţei de 

judecată, procurorului sau organului de urmărire penală, avocatului, avocatului 

stagiar şi executorului judecătoresc, la cererea acestora, fără plată.”. 

 

Art. IV. – Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2000, nr. 88 – 90, art. 664), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 7 se completează cu alineatul - (11), cu următorul cuprins: 

„(11) În conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, accesul la 

informaţiile oficiale nu poate fi îngrădit organelor de urmărire penală, instanțelor 

judecătorești, avocaților și avocaților stagiari, care au obligația să le utilizeze în 

strictă conformitate cu legea și doar în scopul declarat, fiind responsabili de 

divulgarea neautorizată.”. 

2. Articolul 8 se completează cu alineatul - (3), cu următorul cuprins: 

„(3) Accesul la informația cu caracter personal nu poate fi îngrădit organelor de 

urmărire penală, instanțelor judecătorești, avocaților și avocaților stagiari, care au 

obligația să le utilizeze în strictă conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal, fiind responsabili de divulgarea 

neautorizată.”. 

3. Articolul 16 se completează cu alineatul - (4), cu următorul cuprins: 

„(4) Informaţiile, documentele solicitate de organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, avocați și avocați stagiari, care sunt obligați să justifice 

scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 

iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi puse la dispoziţia 

solicitantului imediat din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar 

nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie, 

fără plata taxei de stat.”. 

4. La articolul 20, alineatul - (4) se completează cu litera - e), cu următorul 

cuprins: 



„e) sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii care îi revine solicitantului 

conform legii (organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, avocați, avocați 

stagiari etc.).”. 

 

Art. V. – Articolul 21 din Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 73 – 74, art. 547), se 

completează cu alineatul - (11), cu următorul cuprins: 

 

„(11) Organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, avocații și avocații 

stagiari, care sunt obligați să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, au dreptul să obţină informaţiile cu caracter personal, care se referă la terți, 

conţinute în bazele de date, fără plata taxei de stat.”. 

 

Art. VI. – Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr. 97 – 99, art. 765), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 8, alineatul - (2) se completează cu litera - e), cu următorul 

cuprins: 

„e) avocaților sau avocaților stagiari, care sunt obligați să justifice scopul 

prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 

2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”. 

 

2. Articolul 9 se completează cu o propoziție nouă, cu următorul cuprins:  

- „Avocații și avocații stagiari sunt scutiți de la plata taxei de stat pentru 

eliberarea actelor de stare civilă solicitate în conformitate cu articolul 8.”. 

 

3. La articolul 18, alineatul - (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Organele de stare civilă, oficiile stare civilă prezintă informaţii referitoare la 

înregistrarea actelor de stare civilă, copii sau extrase de pe acestea la cererea 

instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală, a avocaților, a 

avocaților stagiari, a autorităţilor tutelare, a notarilor, precum  şi la cererea altor 

organe de stare civilă, care sunt obligați să justifice scopul prelucrării datelor cu 

caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal.”. 

 

Art. VII. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72 – 74, art. 195), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Se completează cu articolul 3031, cu următorul cuprins: 

„Articolul 3031. Imixtiunea în activitatea avocatului sau a avocatului stagiar   

(1) Imixtiunea, sub orice formă, în activitatea avocatului sau avocatului 

stagiar cu scopul de a restricționa sau a împiedica exercitarea apărării, inclusiv prin 

neeliberarea informațiilor, referințelor și actelor solicitate de avocat sau avocat stagiar 

necesare pentru acordarea asistenței juridice, 



se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare 

de până la 2 ani. 

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de până la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. 

(3) Imixtiunea, sub orice formă, în activitatea avocatului sau avocatului 

stagiar cu scopul de a restricționa sau a împiedica exercitarea apărării, însoţită de 

aplicarea violenţei nepericuloase pentru viață sau sănătate ori de ameninţarea cu 

aplicarea unei asemenea violenţe, 

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani. 

(4) Acțiunile prevăzute la alin. (3) săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

(5) Imixtiunea, sub orice formă, în activitatea avocatului sau avocatului 

stagiar cu scopul de a restricționa sau a împiedica exercitarea apărării, însoţită de 

aplicarea violenţei periculoase pentru viață sau sănătate ori de ameninţarea cu 

aplicarea unei asemenea violenţe, 

se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani. 

(6) Acțiunile prevăzute la alin. (5) săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

(7) Acțiunile prevăzute la alin. (5) și (6) care au cauzat vătamarea medie sau 

gravă a integrității corporale sau a sănătății victimei, se pedepsesc cu închisoare de la 

12 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

(8) Acțiunile prevăzute la alin. (5) și (6) soldate cu decesul victimei, se 

pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”. 

 

2. Articolul 308, va avea următorul cuprins: 

„Articolul 308. Reținerea sau arestarea ilegală 

(1) Reținerea sau privarea de libertate a persoanei fără necesitate, contrar 

legii, sau privarea persoanei de libertate în continuare după atingerea scopului legitim 

pentru care a fost reținută, ori neefectuarea în termen rezonabil a acțiunilor 

procesuale pentru care persoana a fost reținută care au dus la privarea ei de libertate 

în continuare, săvârșită de reprezentanții organului competent de a priva de libertate o 

persoană pe un termen de până la 72 de ore, 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

(2) Neeliberarea imediată a persoanei în lipsa temeiurilor legale de a o priva 

în continuare de libertate, săvârșită de reprezentanții organului competent de a priva 

de libertate sau de a pune în libertate o persoană, 



se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

(3) Înaintarea de către procuror a demersului de arestare preventivă sau 

arestare la domiciliu, cu bună știință în lipsa temeiurilor prevăzute de lege pentru 

aplicarea acestor măsuri preventive și în lipsa probelor ce ar demonstra temeiurile 

prevăzute de lege pentru aplicarea acestora, 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

(4) Aplicarea sau prelungirea de către judecător a măsurii preventive arestul 

preventiv sau arestul la domiciliu, în lipsa probelor ce ar demonstra temeiurile 

prevăzute de lege pentru aplicarea acestora, 

se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de 

dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 

de până la 5 ani. 

(5) Faptele prevăzute la alin. (1) – (4), care au provocat urmări grave, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”. 

 

Art. VIII. – Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1. La articolul 52, alineatul - (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Urmărirea penală împotriva avocatului sau avocatului stagiar poate fi 

pornită doar de către procuror, cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, 

în condiţiile Codului de procedură penală. Avocatul sau avocatul stagiar nu poate fi 

reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul prealabil al 

Consiliului Uniunii Avocaților. Acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților 

nu este necesar în caz de infracțiune flagrantă şi în cazul infracţiunilor specificate la 

art. 325 şi art. 326 ale Codului penal al Republicii Moldova, caz în care acordul 

Consiliului Uniunii Avocaților va fi solicitat în decurs de 3 ore din momentul reţinerii 

sau 24 de ore din momentul pornirii urmăririi penale.”. 

 

2. La articolul 53 alineatul - (1), litera - d) va avea următorul cuprins: 

„d) să solicite informaţii pe orice suport, referinţe, originale și copii ale actelor 

necesare pentru acordarea asistenţei juridice, instanţelor judecătoreşti, organelor de 

drept, autorităţilor publice, altor organizaţii, care sunt obligate să elibereze actele 

solicitate.”. 

 

Art. IX. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248 – 251, art. 699), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 68: 

alineatul - (1) se completează cu punctul 21) cu următorul cuprins: 



„21) să solicite informaţii pe orice suport, referinţe, copii și originale ale actelor 

necesare pentru acordarea asistenţei juridice, instanţelor judecătoreşti, organelor de 

drept, autorităţilor publice, altor organizaţii, care sunt obligate să elibereze actele 

solicitate.”. 

la alineatul - (6), punctul 2) se abrogă. 

 

2. Articolul 270 alineatul (1): 

punctul 1) se completează cu litera - j) cu următorul cuprins: 

„j) avocați sau avocați stagiari.”; 

la punctul 2) litera - a), după cuvântul „judecătorilor,” se completează cu 

cuvintele „avocaților, avocaților stagiari,”. 

 

Art. X. – Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele 

informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6 – 12, art. 

44), cu modificările ulterioare, la articolul 29 alineatul (4), după cuvintele „Organele 

de urmărire penală” se completează cu cuvintele „ , instanțele de judecată, avocații și 

avocații stagiari,”. 

 

Art. XI. – La articolul 6 alineatul - (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170 

– 175, art. 492), litera - f) va avea următorul cuprins: 

„f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept al subiectului datelor cu caracter personal sau al altei persoane în justiţie, în 

organele de drept, în autoritățile publice și a altor organizații.”. 

 

Art. XII. – Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 

452), se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 2 alineatul (2), după cuvântul „avocaților,” se completează cu 

cuvântul „avocaților stagiari,”. 

2. Articolul 3, alineatul - (20) „participant privat –”, după cuvântul „avocați,” 

se completează cu cuvântul „avocați stagiari,”. 

3. Articolul 4 litera a) se completează cu o propoziție nouă, cu următorul 

cuprins: 

- „Punerea la dispoziție a datelor deținute de participanții publici avocaților și 

avocaților stagiari este efectuată cu titlu gratuit.”. 

4. Articolul 6 alineatul (6) se completează cu o propoziție nouă, cu următorul 

cuprins: 

- „Contractul de schimb de date se încheie între deținătorul platformei de 

interoperabilitate și avocați sau avocați stagiari și este cu titlu gratuit.”. 

 

Art. XIII. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta. 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte legislative 

(privind instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar) 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

    Uniunea Avocaților din Republica Moldova.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative a fost 

elaborat în vederea asigurării realizării practice și efective a drepturilor și libertăților 

fundamentale, iar în mod special a dreptului la apărare, la libertate și siguranță, de 

acces la informații, garantate de art. 25, 26 și 34 din Constituția Republicii Moldova, 

art. 5, 6 și 10 din Convenția Pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale, întru respectarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 19 din 

22.06.2015 pentru interpretarea art. 34 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova 

(accesul la informație) și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului la 

nivel național de către actorii justiției naționale și a agenților statului. 

Instituirea unui nou cadru legal este determinat de abuzurile comise în raport cu 

avocații și avocații stagiari de către reprezentanții organelor de urmărire penală, 

procurori, judecători, reprezentanți ai autorităților publice, alte persoane fizice sau 

juridice de drept public, precum și, tratarea superfluă a rolului avocaților într-un 

proces cu marginalizarea lor și atribuirea unui rol formal în actul de justiție, deși rolul 

avocaților în sistemul de justiție a unui stat de drept, este fundamental. 

O altă condiție care a determinat elaborarea acestui proiect de lege, rezidă în 

aplicarea excesivă, contrară legii și fără necesitate a măsurilor preventive 

excepționale, ca arestul preventiv și arestul la domiciliu, fenomen deosebit de 

periculos care violează flagrant dreptul la libertate și siguranță al persoanei. 

La fel de periculoase sunt și practicile deja conturate ale reprezentanților organelor 

cu atribuții de reținere a persoanei și cu atribuții de punere în libertate a persoanei, 

care fără necesitate rețin persoana sau nu o pun în libertate imediat ce au dispărut 

temeiurile de reținere a ei, ori intenționat nu efectuează acțiunile procesuale pentru 

care a fost reținută persoana pentru a o menține în stare de reținere cât mai mult timp 

în vederea înfrângerii rezistenței psihice sau chiar fizice a acesteia pentru a o 

determina să recunoască vinovăția etc., fenomen pe care îl considerăm foarte 

periculos, care urmează a fi sancționat penal.  

Unele modificări sunt propuse cu scopul de a asigura posibilitatea efectivă a părții 

apărării să acumuleze probe, or, pentru a da eficiență dreptului fundamental la 

apărare, apărătorii trebuie să aibă suficiente pârghii juridice în procesul acumulării 

probelor necesare realizării apărării. Precum se atestă, la etapa actuală deși în legea 

specială cu privire la avocatură este prevăzut acest drept al avocaților, dat fiind faptul 

că un asemenea drept nu se regăsește în alte legi speciale ce reglementează activitatea 

anumitor autorități, avocaților în activitatea lor de acumulare a probelor li se refuză 



eliberarea informațiilor, documentelor etc., fiind încălcat principiul egalității armelor. 

Totodată, deși Constituția RM consfințește că imixtiunea în activitatea apărătorilor 

se pedepsește prin lege, analizând întregul cadru legal, se atestă că legiuitorul nu a 

prevăzut în legi speciale răspunderea pentru amestecul în activitatea avocaților, fapt 

care pune în pericol inviolabilitatea independenței avocaților în activitatea lor 

profesională. Astfel, pentru a transpune în viață norma constituțională prevăzută la 

art. 26 din Constituție considerăm necesară incriminarea faptelor de imixtiune în 

activitatea profesională a avocatului sau a avocatului stagiar. 

Prin acest proiect de lege se propune amendarea și completarea cadrului legislativ 

în așa mod încât: 

- Avocații și avocații stagiari întru exercitarea obligațiilor lor constituționale de 

apărare a drepturilor și libertăților omului să poată realiza sarcinile ce le revin 

atât în procesul de adunare a probelor prin asigurarea accesului la informații, 

cât și în procesul de realizare a apărării, fără ca în activitatea lor direct sau 

indirect să fie exercitate careva imixtiuni ce ar împiedica sau restricționa 

activitatea de apărare; 

- Imixtiunile sub orice formă în activitatea persoanelor care exercită apărarea să 

fie pedepsite prin lege așa precum este consacrat în art. 26 alin. (4) din 

Constituție; 

- Să fie asigurat un mecanism viabil de garantare a independenței avocaților și 

avocaților stagiari cu supunerea lor numai legii; 

- Să se prevină și să se pedepsească abuzurile comise în raport cu avocații și 

avocații stagiari în exercitarea activității profesionale; 

- Să se prevină și să se pedepsească privațiunea ilegală și neîntemeiată de 

libertate a persoanelor, arestările abuzive și excesive, cu asigurarea unor 

garanții suficiente a respectării dreptului fundamental la apărare, a libertății 

individuale și a siguranței persoanei. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În vederea atingerii obiectivelor enunțate, au fost efectuate modificări în 

următoarele acte legislative: 

- Cu referire la instituirea condițiilor necesare realizării efective a apărării, 

inclusiv prin asigurarea accesului la informații în procesul de adunare a 

probelor necesare apărării, se propune operarea modificărilor enunțate în 

proiect în următoarele acte legislative: Legea nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și 

intrarea în Republica Moldova se completează cu Capitolul II1 ce cuprinde 

articolul 41 și 42 ce au ca obiect de reglementare accesul avocaților și avocaților 

stagiari la datele cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova; Legea nr. 

411/1995 ocrotirii sănătății articolul 14 alin. (1) și (2) se modifică în vederea 

reglementării accesului avocaților și avocaților stagiari la datele medicale ale 

pacientului; Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile articolul 6 alin. 

(11), (2), (23) lit. b), articolul 8 alin. (3) și (4) se modifică întru reglementarea 

accesului avocaților și avocaților stagiari la banca centrală de date a cadastrului 

bunurilor imobile; Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație la articolul 7 

se completează cu alin. (11), articolul 8 se completează cu alin. (3), articolul 16 



se completează cu alin. (4) iar la articolul 20 alin. (4) se completează cu lit. e) 

unde se reglementează expres accesul avocaților și avocaților stagiari la 

informații oficiale și la informații cu caracter personal; Legea nr. 1069/2000 cu 

privire la informatică la articolul 21 se completează cu alin. (11) pentru a fi 

reglementat expres accesul avocaților și avocaților stagiari la informații cu 

caracter personal fără plata taxei de stat; Legea nr. 100/2001 privind actele de 

stare civilă la articolul 8 alin. (2) se completează cu lit. e), iar articolul 9 și 

articolul 18 alin. (2) se modifică pentru asigurarea accesului avocaților și 

avocaților stagiari la informații referitoare la înregistrarea actelor de stare civilă; 

Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură articolul 53 alin. (1) lit. d) care va 

reglementa generic spectrul de informații la care avocații și avocații stagiari vor 

avea acces; Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 

articolul 68 alin. (1) se completează cu pct. 21) pentru asigurarea accesului 

avocatului la informații necesare realizării efective a apărării întru respectarea 

principiului egalității armelor și a dreptului la apărare; Legea nr. 467/2003 cu 

privire la informatizare și la resursele informaționale de stat articolul 29 alin. (4) 

se modifică pentru a fi asigurat accesul avocaților și avocaților stagiari la 

resursele informaționale de stat; Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal articolul 6 alin. (1) lit. f) se modifică în vederea extinderii 

dreptului avocaților și avocaților stagiari de acces la informații cu caracter 

personal nu doar în cazul exercitării sau apărării unui drept al subiectului datelor 

cu caracter personal în justiție, dar și în cazul exercitării sau apărării unui drept 

al terților în justiție, în organele de drept, în autoritățile publice și a altor 

organizații; Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate articolul 2 alin. (2), articolul 3 alin. (20), articolul 4 lit. a) și 

articolul 6 alin. (6) se modifică pentru instituirea unor garanții profesionale de 

acces la informații inclusiv avocaților stagiari și punerea la dispoziție a datelor 

deținute de participanții publici avocaților și avocaților stagiari cu titlu gratuit, 

deoarece atât avocații cât și avocații stagiari prin activitatea profesională 

exercitată realizează un interes public de apărare a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, fiind necesar în timp real și gratuit accesul la datele 

deținute de participanții publici. 

 

- Referitor la instituirea garanțiilor legislative privind neadmiterea imixtiunii în 

activitatea avocaților și avocaților stagiari în vederea garantării independenței 

acestora și supunerea lor numai legii, se propune operarea modificărilor 

enunțate în proiect în următoarele acte legislative: Codul penal al Republicii 

Moldova nr. 985/2002 se completează cu articolul 3031 intitulat „Imixtiunea în 

activitatea avocatului sau a avocatului stagiar” incriminându-se faptele de 

imixtiune în activitatea avocatului sau a avocatului stagiar fiind transpuse în 

viață garanțiile constituționale ale apărării prevăzute de art. 26 alin. (4) din 

Constituție; Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură la articolul 52, alin. (4) 

se modifică, fiind prevăzute condiții speciale de garantare a independenței 

avocaților și avocaților stagiari cu scopul prevenirii abuzurilor și imixtiunilor în 

activitatea acestora; Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 

122/2003, articolul 68 la alin. (6), pct. 2) se abrogă, deoarece contravine art. 26 



alin. (4) din Constituție, or, avocatul și avocatul stagiar se supun numai legii, dar 

nu indicațiilor pretins legitime ale reprezentantului organului de urmărire penală 

sau a instanței de judecată care de cele mai multe ori constituie abuz și imixtiune 

în activitatea avocatului sau a avocatului stagiar, iar articolul 270 alin. (1) pct. 1) 

se completează cu lit. j) și pct. 2) lit. a) se modifică, cu scopul efectuării 

calitative a urmăririi penale de către procurori care în mod firesc trebuie să aibă 

o calificare mai înaltă de cât ofițerii de urmărire penală etc., pe de o parte, iar pe 

de altă parte, întru nediscriminarea avocaților și avocaților stagiari sub aspectul 

respectiv în coraport ceilalți actori ai justiției. 

 

- Cu privire la instituirea garanțiilor legislative referitoare la respectarea 

dreptului fundamental la apărare, a libertății individuale și a siguranței 

persoanei, se propune operarea modificărilor enunțate în proiect în Codul penal 

al Republicii Moldova nr. 985/2002, articolul 308 intitulat „Reținerea sau 

arestarea ilegală” modificându-se norma incriminatorie, dat fiind faptul că cea 

în vigoare nu-și atinge scopul pentru care a fost adoptată, iar acest fenomen de 

rețineri și arestări ilegale este în continuă creștere în societatea noastră fiind 

foarte dificilă tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate. Astfel, prin 

noua componență de infracțiune propusă, va fi instituit un mecanism juridico-

penal eficient care va garanta dreptul fundamental la libertate și siguranță a 

persoanei, consacrat la art. 25 din Constituție și art. 5 din Convenția Pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

    Proiectul de lege nu necesită cheltuieli din Bugetul Public Național. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

    Proiectul de lege deși cuprinde modificări la un pachet de legi speciale, prin noile 

reglementări ce le conține, actul normativ propus se va încorpora în cadrul normativ 

în vigoare fiind necesară aducerea în corespundere cu acesta doar a unor acte 

normative ale Guvernului.     

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

    Proiectul de lege a fost supus în prealabil consultărilor publice în rândul avocaților 

fiind preponderent elaborat în vederea instituirii unor garanții profesionale 

avocatului/avocatului stagiar.   

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

 


