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1.  
Biroul asociat de avocaţi este condus de un avocat 
ales de membrii biroului. 

art. 36 pct. (6) de adăugat, modificat: ,,… pe 
un termen de 4 ani pentru cel mult 2 
mandate”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avocatul 
Andrei Donică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipsește  

2.  

Mandatul de membru al Consiliului Uniunii 
Avocaţilor este de 4 ani. În cazul încetării 
mandatului unuia dintre membrii Consiliului, 
înlocuitorul lui execută diferenţa de mandat. 

art. 43 pct. (3) de adăugat: ,,una și aceiași 
persoană poate fi membru Consiliului 
Uniunii Avocaților numai pentru un mandat” 

3.  

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. 

art. 46 pct. (1) de adăugat: ,,una și aceiași 
persoană poate fi membru unei Comisii 
numai pentru un mandat” 

4.  

Comisia de licenţiere a profesiei de avocat este 
compusă din 11 membri, aleşi în bază de concurs, 
dintre care 8 sînt avocaţi cu o vechime în profesia 
de avocat de cel puţin 5 ani şi 3 sînt profesori titulari 
de drept cu o vechime în profesia de avocat de cel 
puţin 5 ani 

art. 47 pct. (1) de adăugat: ,,una și aceiași 
persoană poate fi membru Comisiei de 
licențiere a profesiei de avocat numai 
pentru un singur mandat” 

5.  

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. 

art. 48 pct. (2) de adăugat: ,,una și aceiași 
persoană poate fi membru Comisiei pentru 
Etică și Disciplină numai pentru un singur 
mandat” 

6.  
Deciziile Comisiei pentru etică şi disciplină pot fi 
contestate în contencios administrativ. Deciziile 

art. 48 pct. (28) de adăugat: ,,contestația 
deciziei este suspensivă executării și 



Comisiei pentru etică şi disciplină se publică pe 
pagina oficială de internet a Uniunii Avocaţilor şi în 
revista de specialitate. 

încheie măsura de suspendare și ștergerea 
din lista avocaților…” 

7.  

Adunarea generală alege şi revocă decanul şi 
prodecanul; alege delegaţii baroului la Congres, 
membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor, membrii 
Comisiei pentru etică şi disciplină şi ai Comisiei de 
cenzori; alege prezidiul, secretarul adunării, 
membrii comisiei de numărare a voturilor; 
îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Lege sau 
date în competenţa sa. 

art. 52 alin. (12), care se completează cu 
propoziția: „Adunarea Generală, poate 
decide ca Delegaţii Baroului la Congres, 
aleși de Adunarea Generală, să se 
considere aleși pentru perioada de 1 an, 
sau până la următoarea Adunare Generală 
la care se aleg Delegaţii Baroului la 
Congres, inclusiv pentru eventualele 
Congrese extraordinare petrecute în 
perioada acestui an, sau până la 
următoarea Adunare Generală la care se 
aleg Delegaţii Baroului la Congres.” 

 
 
 
 
 
 
 

Popescu Dorin 
Decanul Baroului 

Chișinău 
(Adunarea Generală a 

Baroului Chișinău) 

 
 
 
 
 
 
 

Conform 
Hotărârii 

Consiliului UA 
din 26.07.2019 

 

8.  

Membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor sînt membri 
de drept ai Congresului. 

art. 41 alin. (3) după cuvintele : „Membrii 
Consiliului Uniunii Avocaţilor” se 
completează cu textul „și Președintele 
Uniunii Avocaților”, în continuare, conform 
textului.. 

9.  

Hotărîrile Congresului pot fi atacate în contencios 
administrativ. 

art. 41 alin. (19), după cuvintele: „pot fi 
atacate” se exclude textul: „în contencios 
administrativ” și se introduce textul: „în 
modul stabilit de lege”.  

10.  

Cererile de înscriere la examenul de stagiu 
profesional se adresează Comisiei de licenţiere a 
Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.  
La cerere se anexează:  
a) copia buletinului de identitate;  
b) copia diplomei de licenţiat în drept;  
c) copia carnetului de muncă, după caz; 
d) cazierul judiciar; e) certificatul medical;  
f) declaraţia pe cuvînt propriu că nu va desfăşura, 
din momentul admiterii la stagiul profesional, 
activităţi specificate de Lege ca fiind incompatibile 
cu profesia de avocat;  
g) bonul ce confirmă achitarea taxei de admitere 
la examenul de stagiu;  

Anularea lit. g), alin. (2), din art. 21 a 
Statutului profesiei de avocat – ca ilegală 

 
 
 
 
 

Racu Andrei 

 
 
 
 
 

Conform 
cererii depuse  

(în anexă) 
 



h) avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător. 

11.  

 
 
 
 
 

ART. 41 

La articolul 41, după alineatul (2), să fie 
introdus alineatul (2¹), cu următorul cuprins: 
„(2¹) Avocații delegați la Congresul Uniunii 
Avocaților, își păstrează competențele pe 
perioada unui an calendaristic, din 
momentul desemnării lor de către Barouri 
până la următoarea Adunare generală 
ordinară a Barourilor, atât pentru Congresul 
ordinar cât și pentru cel extraordinar al 
Avocaților din Republica Moldova”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
UARM 

 
 
 
 
 
 

Conform 
Hotărârii din 
25.04.2019  

 
Nota de 

argumentare  
(conform 
anexei) 

12.  

 
 

ART. 46 

La articolul 46, după alineatul (1), să fie 

introdus un nou alineat, alineatul (1¹), cu 

următorul cuprins: 

„(1¹) Membrii Comisiilor Uniunii Avocaților al 

căror mandat a expirat, își exercită 
activitatea până la alegerea sau delegarea 
noilor membri”. 
 

13.  

ART. 15 alin. (2) „Licența 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 
contribuţie pentru perioada de suspendare a 
activităţii de avocat”. 

Excluderea textului: „Avocatul a cărui 
activitate a fost suspendată achită cota de 
contribuție pentru perioada de suspendare 
a activității de avocat”, pe motiv că această 
normă excede normele Legii cu privire la 
avocatură și încalcă principiul egalității 
stabilit de art. 16 din Legea Supremă. 
Eventual, după caz de stabilit o contribuție 
diferită la formarea bugetului Uniunii 
Avocaților pentru persoanele ce și-au 
suspendat activitatea de avocat, și, evident 
că mai mică decât taxa lunară pe care o 
achită avocații ce desfășoară pe deplin 
activitatea de avocat. 

 
 

Avocata 
Natalia Bantuș-

Gurduza 

 
 

Conform 
cererii depuse  

(în anexă) 
 

 


