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Consiliul Uniunii Avocaților 

Proiect 

 

 

 

HOTĂRÂRE nr.______ din _____________ 

Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la 

Statutul profesiei de avocat 

 

Examinând în ședință publică chestiunea privind aprobarea modificărilor și completărilor 

la Statutul profesiei de avocat, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) și art. 38 din 

Legea nr. 1260/ 2002 cu privire la avocatură și prevederile art. II alin. (5) din Legea nr. 

67/2021 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură,  Consiliul Uniunii 

Avocaților, 

 

 

H O T Ă R Â Ș T E: 

 

1. Se aprobă modificările și completările la Statutul profesiei de avocat, aprobat prin 

Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 29.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre . 

2. Se aprobă Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor 

barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre . 

3. Modificările și completările la Statutul profesiei de avocat, aprobate prin prezenta 

hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

4. Până la adoptarea Statutului profesiei de avocat în redacție nouă, prevederile din 

Statutul profesiei de avocat neafectate prin modificările și completările aprobate prin 

prezenta hotărâre se vor aplica în continuare în măsura în care nu contravin 

prevederilor Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, în vigoare la data prezentei 

hotărâri. 

5. Prezenta hotărâre, se publică pe pagina web a Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova. 

 

 

 

Președintele Uniunii Avocaților     Emanoil PLOȘNIȚĂ 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților 

Nr. ______ din ___________________ 

 

 

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI 

LA STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT 

 

Statutul profesiei de avocat, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 

29.01.2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 13: 

 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

(1) Pentru primirea în profesie şi pentru exercitarea acesteia avocatul trebuie să nu se 

găsească în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 11 din 

Legea nr. 1260/2002. 

 

alineatul (2) se exclude. 

 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

(3)Stările de incompatibilitate prevăzute la art. 11 din Legea nr. 1260/2002 se verifică 

și se constată de către Consiliul Uniunii Avocaților la cerere sau din oficiu. 

 

2. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 15. Suspendarea și reluarea activității de avocat. 

Suspendarea și reluarea activității de avocat se efectuează în condițiile art. 15 din 

Legea nr. 1260/2002. 

 

3. La articolul 16: 

 

la alineatul (1) lit. c) va avea următorul cuprins: 

c) în cazul în care avocatul a fost condamnat irevocabil pentru o faptă prevăzută de 

legea penală şi incompatibilă cu normele deontologice ale activităţii de avocat. 

 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

(3) Încetarea activității de avocat se consemnează, în termen de 10 zile, în temeiul 

hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților, în Lista avocaților care au dreptul de a exercita 

profesia de avocat. Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților se comunică Ministerului 

Justiției în cel mult 10 zile de la adoptare. 

 

alineatul (4) se exclude. 

 

4. La articolul 17: 

 

Alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

(3) Avocatului stagiar i se permite să acorde, contra plată, asistenţă juridică clientului în 

cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice. Avocatul stagiar are dreptul să 

asiste avocatul îndrumător, la orice fază a procesului penal, în cazul apărării drepturilor 

bănuitului, ale învinuitului sau ale inculpatului și să acorde asistență juridică la toate fazele 



procesului penal celorlalte părți participante la procesul penal, contravențional și civil, cu 

excepția reprezentării părții la faza procesului în recurs. 

 

5. La articolul 22: 

 

Alineatul (8) va avea următorul cuprins: 

(8) Se consideră că a promovat examenul candidatul care a acumulat cel puțin 350 de 

puncte, având în vedere că răspunsul corect la un subiect echivalează cu un punct. 

 

6. Articolul 23 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 23. Admiterea la stagiul profesional 

(1) Se consideră admisă la stagiul profesional persoana care a acumulat cel puțin 350 

de puncte din maximul de 400 puncte. 

(2) Hotărârea privind admiterea la stagiul profesional se comunică persoanelor care au 

susținut examenul de admitere la stagiu, în termen de 24 de ore de la adoptare, prin 

publicare pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica „Actele UA 

recente”. 

(3) După susținerea examenului de admitere la stagiul profesional, persoana obține 

calitatea de avocat stagiar și i se eliberează legitimația de avocat stagiar. 

 

7. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 24. Stagiul profesional 

(1) Persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu efectuează un stagiu de 

pregătire profesională cu o durată maximă de 24 de luni. Avocatul stagiar poate 

participa la examenul de calificare după efectuarea stagiului profesional de cel puțin 

12 luni. Stagiul profesional se finalizează la admiterea în profesia de avocat sau la 

expirarea a 24 de luni de stagiu, oricare dintre aceste două momente survine mai întâi. 

(2) Stagiul profesional se desfășoară în baza contractului încheiat între avocatul stagiar și 

avocatul îndrumător, înregistrat la Uniunea Avocaților. Contractul de efectuare a 

stagiului este gratuit. Avocatul stagiar poate fi remunerat pentru activitatea desfășurată 

în timpul stagiului în cadrul biroului asociat sau al cabinetului avocatului. 

(3) Avocatul îndrumător trebuie să dispună de birou cu un spaţiu suficient pentru 

asigurarea stagiului profesional, să aibă o vechime în profesia de avocat de cel puţin 5 

ani şi o reputaţie ireproşabilă. Un avocat îndrumător poate avea concomitent cel mult 

2 avocaţi stagiari. 

(4) Stagiul profesional se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz 

de absenţă motivată a avocatului stagiar ori în caz de încetare a îndrumării profesionale 

fără culpa acestuia. Perioada de stagiu efectuată anterior se include în durata stagiului 

profesional. 

(5) Suspendarea stagiului profesional se constată de către Consiliul Uniunii Avocaților, 

care determină împrejurările ce justifică suspendarea și extinderea perioadei de stagiu 

efectuat anterior suspendării. 

(6) După expirarea a 2 ani de la finalizarea stagiului profesional, persoana poate participa 

la examenul de calificare doar cu condiția efectuării repetate a stagiului profesional cu 

o durată minimă de 6 luni, fiind scutită de susținerea examenului de admitere la stagiu. 

 

8. Articolul 34 se completează cu aliniatele (51) – (53) cu următorul cuprins: 

 



(51) Avocatul care solicită transferul întrun alt barou, va depune o cerere în acest sens 

pe numele decanului baroului din care face parte și decanului baroului în care 

intenționează să se transfere. 

(52) Decizia cu privire la transfer se comunică solicitantului și baroului din care acesta 

face parte. 

(53) Decizia prin care s-a respins cererea de transfer va fi motivată și poate fi contestată, 

în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul Uniunii Avocaților. 

(54) Consiliul Uniunii Avocaților va soluționa contestația prevăzută la alin. (53) în 

termen de 15 zile de la data înregistrării cotestației. 

 

9. La articolul 39: 

 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

(1) Organele de autoadministrare ale avocaţilor sunt organizate şi funcţionează în baza 

principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute de Legea nr. 1260/2002 

și prezentul Statut. Pot fi aleși în funcțiile de președinte al Uniunii Avocaților, decan, 

prodecan al baroului, membru al Consiliului Uniunii Avocaților, membru al comisiilor 

constituite în cadrul Uniunii Avocaților avocații care au desfășurat activitate de avocat 

cel puțin 5 ani cumulativ. 

 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

(4) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face prin vot secret, cu 

excepțiile prevăzute de Legea nr. 1260/2002 și prezentul Statut. De regulă, votarea se 

efectuează cu utilizarea mijloacelor electronice. 

 

articolul se completează cu alin. (41) cu următorul cuprins: 

(41) Modul de votare cu utilizarea mijloacelor electronice se determină printrun  

regulament aprobat de către Consiliul Uniunii Avocaților. 

 

10. Articolul 41 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 41. Congresul  

(1) Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaților. La lucrările Congresului 

participă toți avocații cu drept de vot. 

(2) La Congresele la care sunt alese organele profesiei paricipă delegaţii aleşi de 

adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 

cinci avocaţi. Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile 

înainte de congres. 

(3) Congresul se întrunește anual în sesiune ordinară, fiind convocat și organizat de 

Consiliul Uniunii Avocaților. 

(4) În situații excepționale, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul barourilor sau din 

proprie inițiativă, Consiliul Uniunii Avocaților convoacă Congresul în sesiune 

extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii 

evenimentului justificativ. 

(5) Congresul se consideră legal constituit dacă la el participă mai mult de 1/3 din 

numărul avocaților cu drept de vot sau, după caz, din numărul delegaților. 

Exprimarea dreptului de vot prin mijloace electronice se consideră participare la 

Congres.  

(6) În cazul în care numărul legal prevăzut la alin. (5) nu este întrunit, Consiliul Uniunii 

Avocaților stabilește o nouă dată a Congresului în cel mult 30 de zile de la data 



primei convocări. Congresul convocat repetat se consideră legal constituit 

indiferent de numărul avocaților prezenți. 

(7) Congresul adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate. 

(8) Hotărârile Congresului privind alegerea organelor de conducere ale Uniunii 

Avocaților se adoptă conform principiului acumulării de către candidat a celui mai 

mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de paritate de voturi, câștigătorul se 

determină prin tragere la sorți. 

(9) Președinte al Uniunii Avocaților se consideră ales candidatul care a obținut 

majoritatea simplă din voturile valabil exprimate. În cazul în care niciun candidat 

nu a acumulat majoritatea simplă din voturile valabil exprimate, se organizează 

turul doi, la care participă primii doi candidați ce au obținut cel mai mare număr de 

voturi valabil exprimate. În caz de paritate de voturi în turul doi, câștigătorul se 

determină prin tragere la sorți. 

(10) Hotărârile Congresului intră în vigoare din momentul adoptării și se publică pe 

pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica „Actele UA recente”, în termen 

de 15 zile de la data desfășurării Congresului. Hotărârile Congresului prin care se 

aprobă modificări sau completări la statutul profesiei de avocat se publică în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 5 zile de la adoptare. 

 

11. Statutul se completează cu articolul 411 cu următorul cuprins: 

 

Articolul 411 Lucrările Congresului 

(1) Convocarea Congresului se face cu cel puțin o lună înainte de data stabilită, prin 

plasarea pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica „Actele UA recente”, 

a ordinii de zi și a materialelor ce urmează a fi examinate. Convocarea Congresului va 

cuprinde luna, ziua, ora şi locul și modul desfăşurării Congresului avocaţilor. 

(2) Lucrările Congresului avocaţilor sunt conduse de către Preşedintele Uniunii 

Avocaților, împreună cu un prezidiu format din decanii barourilor de avocați. 

(3) Lucrările Congresului unde sunt alese organele profesiei sunt conduse de persoana, 

desemnată de către Consiliul Uniunii Avocaților din rândul avocaților care nu 

candidează pentru funcții în organele de conducere ale Uniunii Avocaților. Niciunul 

dintre candidați nu poate face parte din prezidiul și organele Congresului. 

(4) Congresul avocaţilor va alege un secretariat compus din cel puțin 3 avocaţi din rândul 

avocaților prezenți. 

(5) Hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile se adoptă prin vot deschis. 

(6) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. De regulă, votarea se efectuează 

cu utilizarea mijloacelor electronice. 

(7) În cazul în care, priin decizia de convoocare a Congresului electiv s-a dispus 

desfășurarea lucrărilor Congresului fără utilizarea mijloacelor electronice, votul secret 

se exprimă prin utilizarea buletinelor de vot, Congresul urmând să aleagă o comisie de 

numărare a voturilor dintre delegaţii care nu candidează, compusă din minimum 5 

membri.  

(8) Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de 

vot se menţionează: numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează 

şi baroul din care face parte. 

(9) Votul „pentru” se realizează prin lăsarea intactă a numelui şi prenumelui candidatului 

dorit; votul „împotrivă” se exprimă prin ştergerea numelui şi a prenumelui persoanei 

propuse. 

(10) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de Congresul 

avocaţilor, cele care nu poartă ştampila de control, precum şi buletinele pe care 



numărul candidaţilor votaţi „pentru” este mai mare decât numărul funcţiilor pentru 

care se candidează. 

(11) Exercitarea dreptului de vot prin utilizarea mijloacelor electronice se va efectua 

în conformitate cu Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor 

barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat de 

Consiliul Uniunii Avocaților. 

(12) Candidații votați care nu au intrat în componența organului colegial de 

autoadministrare al avocaților formează, în ordinea descrescândă, lista avocaților 

supleanți ai organului de conducere colegial respectiv pentru completarea componenței 

de bază a acestuia în cazul încetării sau suspendării mandatului membrilor săi. 

 

12. Articolul 42 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 42. Competențele Congresului. 

Congresul are următoarele atribuţii: 

a) alege, dintre membrii săi, şi revocă preşedintele Uniunii Avocaţilor şi membrii 

Comisiei pentru etică şi disciplină și ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat; 

b) elaborează propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei; 

c) aprobă şi modifică Codul deontologic al avocatului şi statutul profesiei de avocat; 

d) examinează execuția bugetară anuală a Uniunii Avocaților; 

e) audiază şi aprobă rapoartele anuale privind activitatea Consiliului, secretarului general 

şi a comisiilor Uniunii Avocaţilor; 

f) adopta hotărîri privind relaţiile dintre barouri; 

g) adoptă alte hotărîri privind activitatea Uniunii Avocaţilor. 

 

13. Articolul 43 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 43. Consiliul Uniunii Avocaților. 

(1) Consiliul Uniunii Avocaţilor este organul reprezentativ şi deliberativ al avocaţilor, care 

asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaţilor. 

(2) Consiliul Uniunii Avocaţilor este format din preşedintele Uniunii Avocaţilor, decanii 

barourilor şi avocaţii delegaţi de barouri conform normei de reprezentare, stabilită în 

statutul profesiei de avocat. 

(3) Mandatul delegaților barourilor în Consiliul Uniunii Avocaților este de 4 ani. În cazul 

încetării mandatului unuia dintre delegații barourilor în cadrul Consiliului Uniunii 

Avocaților, supleantul lui din lista de supleanți ai Consiliului Uniunii Avocaților 

execută diferența de mandat rămasă. 

(4) Consiliul Uniunii Avocaţilor se întruneşte o dată în lună. Convocarea Consiliului se 

face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei, prin înştiinţarea în scris a membrilor 

şi cu plasarea pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor a ordinii de zi şi a 

materialelor ce urmează a fi examinate. Orice membru al Consiliului Uniunii 

Avocaților poate propune chestiuni pentru ordinea de zi. 

(5) Președintele Uniunii Avocaților sau 1/3 din numărul membrilor Consiliului Uniunii 

Avocaților pot convoca ședința extraordinară a Consiliului. În acest caz, termenele 

prevăzute la alin. (4) nu se aplică și ședința extraordinară se convoacă în termen nu 

mai mare de 5 zile lucrătoare. Președintele Uniunii Avocaților nu este în drept să refuze 

sau să ignore cererea membrilor Consiliului Uniunii Avocaților privind convocarea 

ședinței extraordinare a Consiliului. 

(6) Ședința Consiliului Uniunii Avocaților se consideră legal întrunită dacă la ea participă 

mai mult de jumătate din membrii Consiliului. 



(7) Ședințele Consiliului se desfășoară cu prezența membrilor Consiliului și sunt publice. 

Consiliul poate decide desfășurarea ședinței prin intermediul mijloacelor electronice. 

Pentru motive temeinice, Consiliul poate decide ca ședința sau o parte din ședință să 

se desfășoare fără accesul publicului. 

(8) Ședințele Consiliului Uniunii avocaților sunt pezidate de către președintele Uniunii 

Avocaților, iar în absența acestuia, de către membrul Consiliului Uniunii Avocaților 

desemnat de către Consiliul Uniunii Avocaților.  

(9) Consiliul Uniunii Avocaților adoptă decizii şi hotărâri obligatorii. Hotărârile 

Consiliului Uniunii Avocaților se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți și se 

publică pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica „Actele UA recente”, 

în termen de 15 zile de la adoptare.  

(10) Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților se contestă în instanța de contencios 

administrativ în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără a recurge la 

procedura prealabilă. 

(11) Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților pot fi atacate, pentru nelegalitate, la 

Congresul avocaţilor, în prima sa şedinţă. 

(12) Procesul-verbal al ședinței Consiliului Uniunii Avocaților se semnează de către 

președintele Uniunii Avocaților și secretarul ședinței. Hotărârile Consiliului Uniunii 

Avocaților se semnează de către președintele Uniunii Avocaților. În caz de absență, 

refuz sau de imposibilitate a președintelui Uniunii Avocaților de a semna, hotărârea și 

procesul-verbal se vor semna de către un membrul desemnat în acest sens de Consiliu. 

 

14. Articolul 431 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 431. Competența Consiliului Uniunii Avocaților. 

(1) Consiliul Uniunii Avocaţilor are următoarele atribuţii: 

a) asigură executarea hotărîrilor Congresului; 

b) soluţionează, în perioada dintre sesiunile Congresului, problemele privind 

exercitarea profesiei de avocat, cu excepţia celor date în competenţa Congresului; 

c) asigură accesul avocaţilor la secretul de stat şi decide asupra perfectării dreptului 

de acces la secretul de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 

2008 cu privire la secretul de stat; 

d) aprobă bugetul anual al Uniunii Avocaților și execuția bugetară anuală a acesteia; 

e) aprobă direcțiile prioritare ale activității Uniunii Avocaților și documentele de 

politici privind realizarea acestora; 

f) stabilește cuantumul taxelor percepute de Uniunea Avocaților; 

g) stabilește mărimea contribuției pe care o varsă avocatul în bugetul Uniunii 

Avocaților; 

h) adoptă hotărîri în problemele privind pregătirea şi perfecţionarea profesională a 

avocaţilor;  

i) aprobă programul de formare iniţială pentru avocaţii stagiari şi de formare continuă 

pentru avocaţi;  

j) aprobă lista instituţiilor care oferă servicii de instruire profesională; 

k) aprobă regulamente, instrucțiuni și proceduri privind activitatea de avocat; 

l) aprobă regulamentul Centrului de Instruire a Avocaților; 

m) formulează  recomandări privind relaţiile dintre barouri; 

n) elaborează și aprobă metodologia de desfășurare a examenelor de admitere la stagiu 

și a examenelor de calificare; 

o) consemnează încetarea activității de avocat; 

p) înregistrează contractele privind efectuarea stagiului profesional; 

q) numește secretarul general al Uniunii Avocaților și prelungește contractul acestuia; 



r) soluţionează conflictele şi litigiile ce ţin de efectuarea stagiului profesional; 

s) aprobă şi publică bunele practici profesionale pentru avocaţi şi mecanismul de 

asigurare a calităţii serviciilor de asistenţă juridică; 

t) aprobă forma unică a inscripţiilor pe ştampilele avocaţilor şi rechizitele antetului, 

ţinînd cont de forma de organizare a activităţii de avocat; 

u) desemnează membrii Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 

Stat din rîndul avocaţilor; 

v) întocmeşte raportul anual de activitate şi îl prezintă spre aprobare Congresului; 

w) aprobă contractele încheiate de secretarul general al Uniunii Avocaţilor a căror 

valoare depăşeşte suma în măăărime de 50 000 lei (Cincizeci mii lei). 

x) aprobă statul de funcţie al secretariatului; 

y) elaborează și aprobă recomandări cu privire la mărimea minimă a onorariilor pentru 

avocați; 

z) instituie și desființează forme asociative și structuri organizatorice ale avocaților și 

ale avocaților stagiari în cadrul Uniunii Avocaților prin aprobarea statutelor și/sau 

regulamentelor de activitate ale acestora; 

aa) aprobă procedura de verificare a respectării de către avocați a obligațiilor ce le revin 

în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului și supraveghează respectarea de către 

avocați a obligațiilor ce le revin în conformitate cu această lege; 

bb) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de Congres. 

 

15. Articolul 46 va avea următorul conținut: 

 

Articolul 46. Comisiile Uniunii Avocaților. 

 

(1) Activitatea comisiilor Uniunii Avocaţilor este organizată de preşedinţii acestora, aleşi 

la şedinţele comisiilor din membrii acestora. Membrii comisiilor Uniunii Avocaţilor 

sînt aleşi sau delegaţi  pe un termen de 4 ani. 

(2) Comisiile Uniunii Avocaţilor se convoacă în şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar cel 

puţin o dată în lună. 

(3) Ședințele comisiilor Uniunii Avocaților sunt publice. Pentru motive temeinice, 

Comisia poate decide să desfășoare ședința sau o parte din ședință fără accesul 

publicului. 

(4) La şedinţele comisiilor Uniunii Avocaţilor pot fi invitaţi reprezentanţi ai cabinetelor 

avocaţilor, ai birourilor asociate de avocaţi şi ai asociaţiilor de avocaţi, precum şi alte 

persoane. 

(5) Hotărârile comisiilor Uniunii Avocaților se adoptă cu votul majorității membrilor lor. 

Acestea se publică pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica „Actele UA 

recente”, în cel mult 15 zile de la adoptare, cu excepția hotărârilor Comisiei de 

licențiere a profesiei de avocat. 

(6) Hotărârile Comisiei pentru etică și disciplină și ale Comisiei de cenzori se contestă în 

instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ, fără a recurge la procedura prealabilă. Hotărârile Comisiei de licențiere 

a profesiei de avocat se contestă în procedură prealabilă la Comisia de soluționare a 

contestațiilor. 

(7) Hotărârile Comisiei de licențiere a profesiei de avocat se contestă în instanța de 

contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 431 alin. (7) din Legea nr. 

1260/2002. 

 

16. Articolul 47 va avea următorul cuprins: 



 

Articolul 47. Comisia de licențiere a profesiei de avocat. 

(1) Comisia de licențiere a profesiei de avocat este compusă din 11 membri, dintre care 6 

membri sunt aleși de Congres, iar 5 membri – de barouri: doi avocați sunt aleși de 

baroul care are cea mai mare normă de reprezentare și câte un avocat – din partea 

celorlalte barouri. Una și aceeași persoană poate fi membru al Comisiei de licențiere a 

profesiei de avocat cel mult 2 mandate consecutive. 

(2) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat: 

a)  adoptă hotărâri privind admiterea la examene; 

b) organizează examenele de admitere la stagiu şi de calificare; 

c) aprobă rezultatele examenelor de admitere la stagiu şi adoptă hotărîri privind 

admiterea la stagiul profesional; 

d) aprobă rezultatele examenelor de calificare şi adoptă hotărîri privind admiterea în 

profesie. 

(3) Ședințele Comisiei de licențiere a profesiei de avocat se consideră deliberative dacă la 

ele participă cel puțin 9 membri. Exercitarea atribuțiilor Comisiei de licențiere a 

profesiei de avocat prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se efectuează conform prevederilor 

prezentului Statut și regulamentului de desfășurare a examenului de admitere la stagiul 

profesional și a examenului de admitere în profesia de avocat, aprobat de către 

Consiliul Uniunii Avocaților. 

(4) Participantul la examenul de admitere la stagiu sau la examenul de calificare are acces 

la lucrarea proprie și poate face copii de pe aceasta. 

(5) Hotărârile Comisiei de licențiere a profesiei de avocat se publică pe pagina web 

oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica „Actele UA recente”, în termen de 24 de ore 

de la adoptare. 

(6) Hotărârile Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pot fi contestate, în termen de 3 

zile de la publicare, la Comisia de soluționare a contestațiilor. Hotărârile Comisiei de 

Licențiere a profesiei de avocat se contestă în instanța de contencios administrativ în 

conformitate cu prevederile Codului administrativ. 

(7) Cheltuielile pentru desfășurarea examenelor de admitere la stagiul profesional și 

cheltuielile pentru desfășurarea examenelor de admitere în profesia de avocat, inclusiv 

alte cheltuieli necesare activității Comisiei de licențiere sunt acoperite din bugetul 

Uniunii Avocaților. 

 

17. La articolul 51 alineatul (4) se completează cu litera c) cu următorul cuprins: 

c) prodecanul. 

 

18. Articolul 52 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 52. Adunarea generală a baroului. 

(1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii cu drept de vot înscrişi în lista 

membrilor baroului din circumscripţia respectivă. 

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește anual, fiind convocată de către decan. 

Convocarea adunării generale se face cu cel puțin o lună înainte de data stabilită, 

prin afișarea anunțului privind convocarea adunării generale și a ordinii de zi la 

sediul baroului și prin plasarea acestora pe pagina web oficială a Uniunii 

Avocaților, la rubrica „Actele UA recente”. 

(3) Decanul sau 1/3 din numărul membrilor baroului pot convoca ședința extraordinară 

a adunării generale, care va avea loc în cel mult 30 de zile de la data solicitării 

convocării. 



(4) Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă cel puțin 1/3 din 

numărul avocaților cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu a fost întrunit, 

decanul convoacă adunarea generală în cel mult 30 de zile, iar aceasta se consideră 

legal constituită indiferent de numărul avocaților participanți. Exprimarea dreptului 

de vot prin mijloace electronice se consideră participare la adunarea generală. 

(5) Decanul baroului poate decide prin decizie ca, în adunările generale elective, 

procesul de votare pentru alegeri să se desfășoare pe parcursul mai multor zile 

consecutive. 

(6) Adunarea generală adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenți. 

(7) Hotărârile adunării generale privind alegerea membrilor organelor de conducere 

ale Uniunii Avocaților se adoptă conform principiului acumulării de către candidat 

a celui mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de paritate de voturi, 

câștigătorul se alege prin tragere la sorți. 

(8) Organizarea adunării generale ordinare sau extraordinare este în sarcina decanului 

baroului. 

(9) Neîndeplinirea obligaţiei de organizare a adunării generale elective atrage 

răspunderea disciplinară.  

(10) Odată cu convocarea adunării generale se stabilește ordinea de zi. Avocaţii cu 

drept de a participa la şedinţele adunării generale pot face propuneri pentru 

completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în scris la barou cu cel puţin 5 

zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală. Ordinea de zi va fi 

supusă spre aprobare prin vot deschis adunării generale.  

(11) Înscrierile la cuvânt se vor face înaintea începerii dezbaterii fiecărui punct al 

ordinii de zi. Orice înscriere ulterioară acestui moment va fi luată în considerare 

numai cu aprobarea prin vot deschis a adunării generale. 

(12) Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere ale 

baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegată. 

(13) Cu cel puţin 30 de zile anterior datei desfăşurării alegerilor, în decizia de 

convocare, decanul baroului va stabili modul de desfășurare a adunării generale și 

anume:  

a) exercitarea dreptului de vot cu utilizarea mijloacelor electronice; sau 

b) desfășurarea procesului de votare în cadrul adunărilor generale elective pe 

parcursul mai multor zile consecutive.  

(14) Decizia decanului va rămâne definitivă în termen de 15 zile de la data afişării 

sale la sediul baroului sau/şi pe pagina web a Uniunii Avocaților.  

(15) Hotărârile adunării generale, inclusiv cele ale adunărilor elective, se iau cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care Legea nr. 1260/2002 

prevede alt cvorum de şedinţă şi de vot. 

(16) Decizia decanului de convocare a adunării generale elective poate prevedea ca 

exprimarea votului să poată fi făcută în formă electronică, cu respectarea 

dispoziţiilor legale privind cvorumul și dispozițiile regulamentului cu privire la 

organizarea votului electronic, aprobat de către Consiliul Uniunii Avocaților 

(17) Secretarul adunării generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde: 

a) modul în care a fost convocată adunarea generală şi caracterul ordinar sau 

extraordinar al acesteia; 

b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară adunarea generală; 

c) numărul membrilor prezenţi; 

d) componenţa prezidiului adunării generale, dacă acesta a fost ales de adunarea 

generală; 

e) ordinea de zi votată de adunarea generală; 

f) luările de cuvânt; 



g) hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile adoptate; 

h) orice alte activităţi desfăşurate în adunarea generală. 

(18) Procesul-verbal va purta semnăturile decanului și  secretarului adunării 

generale. Procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor va purta semnăturile 

președintelui și a secretarului comisei și va fi parte componentă a procesului-verbal 

al adunării generale.  

(19) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la secretariatul baroului, putând fi 

consultat de membrii baroului. 

(20) Adunarea generală a baroului adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru 

membrii baroului, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1260/2002 şi de prezentul 

Statut. 

(21)  Adunarea generală are următoarele atribuţii: 

a) alege şi revocă decanul şi prodecanul baroului; 

b) alege avocații delegați de barou în componența Comisiei pentru etică și 

disciplină, a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, a Comisiei de cenzori și a 

Consiliului Uniunii Avocaților și desemnează delegații la Congres în modul, condițiile 

și cazurile prevăzute de statutul profesiei de avocat; 

c) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Legea nr. 1260/2002 sau date în 

competenţa sa. 

 

19. Articolul 53 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 53. Decanul și prodecanul baroului 

(1) Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani. Decanul își exercită atribuțiile până la 

alegerea noului decan. Una și aceeași persoană poate fi aleasă decan al baroului pentru 

cel mult 2 mandate consecutive. 

(2) Decanul are următoarele atribuţii: 

a) asigură organizarea activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu 

organele Uniunii Avocaţilor;  

b) reprezintă baroul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 

străinătate; 

c) asigură realizarea strategiei aprobate de Consiliul Uniunii Avocaților la nivelul 

baroului gestionat; 

d) convoacă şi prezidează şedinţele adunării generale; 

e) execută hotărîrile Congresului, Consiliului Uniunii Avocaţilor şi ale adunării 

generale; 

f) sesizează Comisia pentru etică şi disciplină privind organizarea controlului 

profesional, disciplinar şi deontologic al activităţii avocaţilor; 

g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau date în competenţa sa. 

(3) În cazul absenţei temporare a decanului sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi 

exercita atribuţiile, interimatul funcţiei este asigurat de către prodecan, ales pentru un 

mandat de 4 ani. Prodecanul își exercită atribuțiile până la alegerea noului prodecan. 

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, decanul emite decizii. Acestea se consemnează într-un 

registru special, ţinut la sediul baroului, care poate fi consultat de către orice avocat 

interesat şi de organele Uniunii Avocaților. 

(5) Comunicarea răspunsurilor la cererile formulate de avocaţi se va realiza în aceeaşi 

modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, respectiv prin înscris 

original, expediat prin poştă, prin comunicare fax sau prin e-mail. În mod similar se va 

proceda în privinţa comunicării soluţiilor adoptate de către decan în baza unor sesizări 

sau petiţii formulate de alte persoane, fizice sau juridice. 



(6) Orice litigiu între membrii baroului în legătură cu exercitarea profesiei va fi adus la 

cunoştinţa decanului. 

(7) Decanul va soluționa contestațiile și / sau plângerile depuse prin aplicarea principiilor 

medierii în vederea soluţionării amiabile a litigiului, în termen de cel mult 30 de zile 

de la data înregistrării contestației și / sau plângerii. 

(8) Deciziile decanului pot fi atacate la Consiliul Uniunii Avocaților. 

(9) Consiliul Uniunii Avocaților hotărăşte cu privire la legalitatea şi temeinicia deciziei 

decanului fără participarea la vot a acestuia. Părţile interesate pot fi invitate pentru a 

da explicaţii. 

(10) Consiliul Uniunii Avocaților se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile de la 

data sesizării, prin hotărâre motivată, care va fi comunicată în cel mult 15 zile de la 

data pronunţării. 

 

 

20. Statutul se completrează cu articolul 531 cu următorul cuprins: 

 

Articolul 531 Organizarea alegerilor în organele de conducere ale Uniunii Avocaților și ale 

baroului  

(1) Organizarea congreselor și adunărilor generale elective se va efectua în corespundere și 

cu respectarea prevederilor art. 501 din Legea nr. 1260/2002 și prezentul Statut. 

(2)  Lista candidaților în organele colegiale ale Uniunii Avocaților, lista avocaților cu drept 

de vot, lista delegaților barourilor la congres și buletinele de vot, sunt pregătite de secretariatul 

Uniunii Avocaților până la ziua desfășurării congresului sau a adunării generale. 

(3) În lista candidaților în organele colegiale ale Uniunii Avocaților se includ doar persoanele 

care întrunesc condițiile prevăzute la art. 34 alin. (1) și art. 351 din Legea nr. 1260/2002.  

(4) Congresul sau adunarea generală nu pot decide includerea în buletinele de vot a 

persoanelor care nu întrunesc condițiile prevăzute la art. 34 alin. (1) și art. 351 din Legea 

1260/2002, sub sancțiunea nulității hotărârii.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților 

Nr. ______ din ___________________ 

 

 

REGULAMENTUL 

 

de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor 

Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

 

I. Votul electronic și furnizorul de soluție tehnică 
1. În cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, 

votarea și procesarea buletinelor de vot vor fi realizate, de regulă, cu utilizarea mijloacelor 

electronice, prin implicarea unui furnizor de soluție tehnică (“furnizor”), selectat de 

Consiliul Uniunii Avocaților. 

2. Furnizorul va asigura servicii integrate de software și logistică, în vederea realizării votării 

în sistem electronic și numărării electronice a buletinelor de vot. 

3. Soluția tehnică pentru votul electronic trebuie să corespundă următoarelor principii 

fundamentale minime: 

a) Verificarea identității – pentru a nu admite votarea multiplă sau vot din partea 

persoanelor, care nu au drept de vot. În acest scop, se va introduce în sistem lista 

avocaților cu drept de vot, numărul licenței de avocat și numărul de telefon, în baza 

cărora vor putea vota.  

b) Întrunirea cvorumului – alegătorii vor fi notificați prin SMS despre începutul ședinței 

și perioada de vot.  

c) Secretul votului – votarea se va desfășura cu excluderea oricărui control sau acces la 

date din partea baroului sau Uniunii Avocaților, cu excepția cazurilor când se decide 

că votul va fi deschis.  

d) Consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal semnat electronic – documentul poate 

fi tipărit și anexat de secretariat la procesul-verbal al ședinței. 

 

II. Procesarea electronica a voturilor 
4. Procesarea electronică a voturilor exprimate cu ocazia adunărilor și congreselor se va 

realiza de către furnizor, sub supravegherea Consiliul Uniunii Avocaților. 

5. Procedura de votare în sistem electronic și de procesare a voturilor exprimate este 

prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

 

III. Procedura înregistrării candidaturilor 
6. Cererile de participare la alegeri în cadrul adunărilor generale și congreselor se depun 

conform prevederilor Legii cu privire la avocatură. 

 

IV. Procedura de votare în cadrul adunării sau congresului 
7. Exprimarea votului, de regulă, se va realiza electronic, indiferent de locația alegătorilor. 

Pentru avocații care, din orice motive, nu pot vota electronic utilizând propriile terminale 

(telefon, tabletă, computer), Uniunea Avocaților va pune la dispoziție, în perioada adunării 

sau congresului, între orele 9:00 – 18:00, personal tehnic și calculatoare pentru exercitarea 

dreptului de vot în condiții în care să se asigure secretul votului, în spațiul special amenajat 



în vederea votării, la sediul baroului, a Uniunii Avocaților sau în alte locații expres indicate 

în hotărârea de convocare a adunării sau congresului.  

8. Alegătorii vor putea sa își exercite dreptul de vot prin accesarea soluției tehnice, puse la 

dispoziție de furnizor, în conformitate cu Nota tehnica privind utilizarea votului 

electronic, anexa la prezentul Regulament, în toata perioada desfășurării adunării sau 

congresului, indiferent de ora. 

9. Pentru avocații, care aleg să-și exercite dreptul de vot prin mijloacele puse la dispoziție de 

Uniunea Avocaților, votul va putea fi exercitat din locația destinată, în perioada adunării 

sau congresului, între orele 9:00 – 18:00.  

10. Votul se exprima personal și este secret. 

 

V. Numărarea buletinelor de vot și a voturilor exprimate 
11. Furnizorul va asigura procesarea electronică a voturilor exprimate, conform procedurii din 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, consemnând rezultatul în procesul-verbal, întocmit 

de acesta și predat președintelui adunării sau congresului. Procesarea și numărarea 

voturilor se va realiza automat de sistem, fiind exclus de la numărare factorul uman. 

Procesul-verbal eliberat de furnizor reprezintă o constatare a rezultatului procesării și 

numărării voturilor. Procesul-verbal va fi semnat de furnizor cu semnătură electronică, 

deși, la cerere, se va furniza și un exemplar pe suport de hârtie, cu semnătura și ștampila 

furnizorului.   

12. După centralizarea voturilor, se va întocmi un proces-verbal privind rezultatele alegerilor, 

semnat de președintelui adunării sau congresului. 

13. Procesul-verbal va indica numărul de persoane care au participat la vot, întrunirea 

cvorumului, numărul de voturi repartizat pe opțiunile de vot la întrebările din agenda 

ședințelor sau voturile obținute de candidați, în ordinea descrescătoare a punctajului 

obținut, sau numărul de voturi pentru fiecare opțiunile de răspuns la întrebările formulate 

în cadrul  

14. Procesul-verbal astfel întocmit va fi afișat de îndată pe pagina oficială web a Uniunii 

Avocaților.  

 

 



Anexa nr. 1 

 

Notă tehnică privind utilizarea votului electronic 

 

Votul electronic este integrat în aplicația [a se indica], sub forma unui modul informatic 

distinct, și are ca scop asigurarea suportului necesar pentru organizarea procesului de votare 

la adunările barourilor și congresele Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

 

Votul electronic este dezvoltat de către societatea [a se indica] și permite o adaptare continuă 

la specificul activității întrunirilor Uniunii Avocaților. 

 

Modul informatic dedicat votului electronic va acorda o atenție deosebită următoarelor 

aspecte: 

- Securitatea și confidențialitatea votului electronic; 

- Ușurința în exploatare; 

- Trasabilitatea acțiunilor și adaptabilitatea. 

 

Pentru a-și putea exprima opțiunile de vot, alegătorul cu drept de vot va utiliza o platformă 

electronică.  

 

Accesul la platforma electronică va putea fi realizat prin link de acces, transmis avocatului 

prin mesaj SMS, la numărul de telefon mobil înregistrat de avocat în registrul de contacte al 

Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

 

 

 


