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Proiect 

HOTĂRÂREA CONGRESULUI 

UNIUNII AVOCAŢILOR  

DIN 6 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. 40 alineatul (4), litera d) se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 

„d) taxele de secretariat aferente procedurii disciplinare şi amenzile achitate de avocaţi în 

calitate de sancţiuni disciplinare;” 

 

2. La art. 42, litera f) în final se completează cu cuvintele: 

„ , precum şi cuantumul taxei de secretariat aferente procedurii disciplinare;”. 

 

3. La art. 48, după alineatul (5) se introduce un nou alineat (51), cu următorul conţinut: 

„(51) Comisia pentru etică şi disciplină dă curs examinării plângerii, petiţiei sau sesizării 

împotriva unui avocat sau avocat stagiar care are drept scop ori efect angajarea răspunderii 

disciplinare doar după plata de către petiţionar a taxei de secretariat aferentă procedurii 

disciplinare, în cuantumul şi în modul stabilit de Anexa III la prezentul Statut.”. 

 

4. După Anexa II la Statut se introduce Anexa III la Statut cu următorul conţinut: 

 

„TAXA DE SECRETARIAT AFERENTĂ PROCEDURII DISCIPLINARE 

 

1. Taxa de secretariat aferentă procedurii disciplinare prevăzută la art. 48 alin.(51) din 

Statut (în continuare – taxa) se stabileşte în cuantum de 500/1000/1500 de lei.  În cazul în care 

plângerea, petiţia sau sesizarea vizează mai mulţi avocaţi sau avocaţi stagiari, taxa se plăteşte în 

raport cu fiecare dintre ei.   

 

2. Taxa se plăteşte de către petiţionar în contul Uniunii Avocaţilor în cel mult 10 zile de la 

comunicarea de către Comisia pentru etică şi disciplină a notificării conținând această obligație.  

Notificarea poate fi efectuată prin orice modalitate care asigură comunicarea, inclusiv fax, adresă 

electronică sau plasarea informaţiei pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor.   

 

3. Comisia pentru etică şi disciplină poate acorda scutire de până la 75% de la plata taxei, 

dacă a primit dovezi suficiente, la aprecierea Comisiei, că dacă petiţionarul este: 

a) pensionar; 

b) încadrat în grad de dizabilitate; sau 

c) şomer înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă respectivă.  

 

4. Consiliul Uniunii Avocaţilor poate aproba şi alte categorii de petiţionari care pot 

beneficia de scutire conform pct. 3.   

 

5. În cazul în care taxa nu intră în contul Uniunii Avocaţilor în termenul prevăzut la pct. 2 

propoziţia 1-a, plângerea, reclamația, sesizarea se restituie petiţionarului fără examinare, fapte ce 

se notifică petiţionarului conform pct. 2 propoziţia a 2-a.   

 

6. În cazul în care Comisia pentru etică şi disciplină decide aplicarea sancţiunii 

disciplinare, avocatul sau avocatul stagiar sancţionat disciplinar este obligat să plătească 
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petiţionarului o despăgubire egală cu cuantumul taxei plătite de petiţionar aferent procedurii 

respective, fapt ce se menţionează în decizia Comisiei pentru etică şi disciplină”.   

 

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

 


