
PROIECT 

CONGRESUL AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

HOTĂRÎRE 

Art. I. Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 

29 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial Nr.54-57 din 08.04.2011, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce alineatul (3¹), cu următorul cuprins: „Nu este 

incompatibil avocatul remunerat în interiorul organelor profesiei de avocat”. 

 

2. La articolul 15, alineatul (2), sintagma „Avocatul a cărui activitate a fost suspendată achită 

cota de contribuție pentru perioada de suspendare a activității de avocat” se completează cu 

textul „cu excepția suspendării operate în temeiul art. 13 alin. (1) lit. a) și b) din Lege”. 

 

3. Articolul 27: 

- alineatul (2) litera c), sintagma „elaborate de către Comisia de licențiere”, se substituie prin 

sintagma „aprobate de către Comisia pentru etică și disciplină”. 

- alineatul (2) litera d), se completează în final cu textul „și confirmarea eliberată de Centrul 

de Instruire a Avocaților, că a urmat cursuri de formare inițială în număr de 80 de ore în 

decursul stagiului profesional”. 

 

4.  Articolul 41: 

- alineatul (2) se completează în final cu textul „calculată din numărul persoanelor incluse în 

Lista cu drept de exercitare a profesiei de avocat”. 

- după alineatul (2), se introduce alineatul (2¹) cu următorul cuprins: „Avocații delegați își 

păstrează împuternicirile pe perioada unui an calendaristic, din momentul desemnării lor de 

către Barouri și până la următoarea Adunare generală a Barourilor, atât pentru sesiunile 

ordinare, cât și pentru cele extraordinare a Congresului avocaților din Republica Moldova”. 

- la alineatul (3), după cuvintele „Membrii Consiliului”, se introduce textul „și Președintele”. 

 

5. La articolul 44, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) cu următorul 

cuprins: „Mandatul Președintelui Uniunii Avocaților se exercită până la desemnarea în funcție 

a Președintelui nou-ales”. 

 

6. La articolul 46, după alineatul (1), se introduce alineatul (1¹) cu următorul cuprins: „Membrii 

Comisiilor Uniunii Avocaților al căror mandat a expirat, își exercită activitatea până la 

constituirea componenței noii Comisii”. 

 

7. La articolul 48, alineatul (28), sintagma „Deciziile Comisiei pentru etică și disciplină se publică 

pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților și în revista de specialitate”, se înlocuiește 

cu textul „Contestația depusă în termen și notificată Uniunii Avocaților suspendă executarea 

deciziei atacate, iar cea depusă peste termenul prevăzut de lege, nu este suspensivă de 

executare. Instanța de judecată care examinează contestația, poate dispune în condițiile legii, 

suspendarea executării”. 

 

Art. II. Modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre la Statutul profesiei de avocat, 

adoptat prin Hotărârea Congresului avocaților din 29 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial 

Nr.54-57/08.04.2011, vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 



Normele din Statut, a căror modificare și completare este propusă: 

 

Articolul 13. Activităţi incompatibile cu profesia de avocat  

(1) Pentru admitere în profesie şi pentru exercitarea acesteia, avocatul urmează să nu se 

regăsească în vreunul din cazurile incompatibile prevăzute de Lege.  

(2) Profesia de avocat este incompatibilă cu: a) oricare funcţie retribuită, cu excepţia funcţiilor 

legate de activitatea ştiinţifică şi didactică, precum şi de activitatea în calitate de arbitru al 

judecăţii arbitrale (arbitrajului); b) activitatea de întreprinzător; c) activitatea de notar; d) 

activităţi ce lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri.  

(3) Incompatibilităţile prevăzute de Lege se verifică şi se constată de către Consiliul Uniunii 

Avocaţilor din oficiu.  

(3¹) Nu este incompatibil avocatul remunerat în interiorul organelor profesiei de avocat. 

(4) Avocatul devenit incompatibil are obligaţia să anunţe în scris Consiliul Uniunii Avocaţilor; 

neanunţarea incompatibilităţii constituie o gravă abatere disciplinară care se sancţionează.  

(5) Continuarea exercitării profesiei după intervenirea cazului de incompatibilitate constituie o 

faptă de exercitare ilegală a profesiei de avocat. 

 

 

Articolul 15. Suspendarea activităţii de avocat  

(1) Activitatea de avocat se suspendă de către Consiliul Uniunii Avocaţilor în următoarele cazuri 

de drept: a) la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate; b) în caz 

de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări; c) pe perioada interdicţiei de a activa, 

dispuse prin hotărîre judecătorească sau disciplinară; d) în cazul neefectuării de către avocat 

a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent pînă la 

achitarea integrală a restanţei; e) pînă la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent 

prevăzut la art.57 alin.(1) lit.c) din Lege; f) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.  

(2) Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen 

de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, care le păstrează pe parcursul perioadei de suspendare 

a activităţii de avocat. Avocatul a cărui activitate a fost suspendată achită cota de contribuție 

pentru perioada de suspendare a activității de avocat, cu excepția suspendării operate în 

temeiul art. 13 alin. (1) lit. a) și b) din Lege.  

(3) Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii 

de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia 

de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Articolul 27. Modul de organizare a examenului de calificare  

(1) Examenul de calificare se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi 

cu cele ale Regulamentului privind modul de susţinere a examenului de calificare pentru 

admiterea în profesia de avocat, aprobat de către Consiliul Uniunii Avocaţilor.  

(2) Pentru admiterea la examenul de calificare, avocatul stagiar prezintă Comisiei de licenţiere 

a profesiei de avocat următoarele acte:  

a) cererea de admitere la examenul de calificare;  

b) declaraţia faptului că în perioada stagiului profesional nu a desfăşurat activităţi specificate 

în lege ca fiind incompatibile cu profesia de avocat;  

c) declaraţia sub jurământ, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputaţii, 

aprobate de către Comisia pentru etică și disciplină; 

d) raportul de activitate și confirmarea eliberată de Centrul de Instruire a Avocaților, că a urmat 

cursuri de formare inițială în număr de 80 de ore în decursul stagiului profesional. 

 



Articolul 41. Congresul  

(1) Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaţilor. Congresul se constituie din avocaţii 

delegaţi de fiecare barou, conform normei de reprezentare stabilite în Statutul profesiei de 

avocat, şi din membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor.  

(2) Norma de reprezentare a avocaţilor în Congres este de 1:5 (un delegat din partea a cinci 

avocaţi), calculată din numărul persoanelor incluse în Lista cu drept de exercitare a profesiei 

de avocat.  

(2¹) Avocații delegați își păstrează împuternicirile pe perioada unui an calendaristic, din 

momentul desemnării lor de către Barouri și până la următoarea Adunare generală a Barourilor, 

atât pentru sesiunile ordinare, cât și pentru cele extraordinare a Congresului avocaților din 

Republica Moldova. 

(3) Membrii Consiliului și Președintele Uniunii Avocaților sânt membri de drept ai Congresului. 

 

Articolul 44. Preşedintele Uniunii Avocaţilor  

(1) Preşedintele Uniunii Avocaţilor este ales pe un termen de 2 ani dintre avocaţii cu o vechime 

în profesie de cel puţin 5 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă preşedinte al Uniunii 

Avocaţilor pentru cel mult 2 mandate consecutive. 

(1¹) Mandatul Președintelui Uniunii Avocaților se exercită până la desemnarea în funcție a 

Președintelui nou-ales. 

 

 

Articolul 46. Comisiile Uniunii Avocaţilor  

(1) Activitatea comisiilor Uniunii Avocaţilor este organizată de preşedinţii acestora. Preşedinţii 

sînt aleşi la primele şedinţe ale comisiilor din rîndul membrilor acestora. Membrii comisiilor 

Uniunii Avocaţilor sînt aleşi sau delegaţi pe un termen de 4 ani dintre avocaţii care au o vechime 

în profesie de cel puţin 5 ani.  

(1¹) Membrii Comisiilor Uniunii Avocaților al căror mandat a expirat, își exercită activitatea până 

la constituirea componenței noii Comisii. 

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

o dată în lună.  

(3) Comisiile Uniunii Avocaţilor decid independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor 

(deschise sau închise).  

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

avocaţilor, ai birourilor asociate de avocaţi.  

(5) Hotărîrile comisiilor Uniunii Avocaţilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi sînt 

executorii pentru toţi avocaţii. Comisiile Uniunii Avocaţilor publică hotărîrile adoptate pe pagina 

oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor şi în presa de specialitate. 

 

 

 

 

Articolul 48. Comisia pentru etică şi disciplină  

(1) Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, respectarea Legii, a Statutului profesiei şi a 

deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sînt încredinţate Comisiei pentru etică şi disciplină, 

aceasta fiind unica instanţă disciplinară a Uniunii Avocaţilor.  

(2) Comisia pentru etică şi disciplină este compusă din 11 avocaţi cu o vechime în profesie de 

cel puţin 5 ani. Şase membri ai Comisiei pentru etică şi disciplină sînt aleşi de Congres, iar 5 

sînt delegaţi de barouri.  



(3) Comisia pentru etică şi disciplină este coordonată de un preşedinte ales de către membrii 

acesteia pe un termen de doi ani. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi preşedinte al Comisiei 

pentru etică şi disciplină mai mult de două termene consecutive.  

(4) Comisia pentru etică şi disciplină îşi ţine şedinţele ori de cîte ori este necesar, dar se 

întruneşte cel puţin o dată în lună. 

(28) Deciziile Comisiei pentru etică şi disciplină pot fi contestate în contencios administrativ. 

Contestația depusă în termen și notificată Uniunii Avocaților suspendă executarea deciziei 

atacate, iar cea depusă peste termenul prevăzut de lege nu este suspensivă de executare. 

Instanța de judecată care examinează contestația, poate dispune, în condițiile legii, 

suspendarea executării.  

(29) Cheltuielile necesare activității Comisiei pentru etică şi disciplină sânt suportate de către 

Consiliul Uniunii Avocaților. 

 

 


