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Stimați Avocați! 

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, în calitatea sa de instituție de 

autoadministrare a activității avocaţilor, fiind o organizație eficientă, bine organizată, 

transparentă și respectată de avocați și membrii societății, asigură libertatea și eficiența 

exercitării profesiei de avocat, supremația legii, respectarea drepturilor omului și independența 

actului de justiție, îndeplinindu-și astfel misiunea de promovator al celor mai înalte standarde 

profesionale în rândurile avocaților și al intereselor tuturor avocaților din Republica Moldova 

în limitele profesiunii. 

Pornind de la obligativitatea de prezentare în fața forului suprem a activității 

structurilor  și organelor de autoadministrare ale Uniunii Avocaților și de la obligativitatea 

examinării problemelor ce țin de competența exclusivă a Congresului și adoptarea 

hotărârilor corespunzătoare prevăzute de Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 

19.07.2002,  Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a decis, prin hotărârea 

din 04 august 2017, convocarea Congresului ordinar al Uniunii Avocaților la 06 octombrie 

anul 2017. 

Procedura de convocare a Congresului Uniunii Avocaților a fost îndeplinită în 

conformitate cu stipulările art.36 al Legii cu privire la avocatură: a fost publicat avizul de 

convocare a Congresului în Monitorul Oficial nr.316-321 din 25 august 2017, pag.164, 

paralel fiind anunțate toate Barourile din republică despre acest eveniment și a fost plasată 

agenda forului avocaților pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților. Toate aceste 

acțiuni au fost realizate, așa cum cere Legea, cu cel puțin o lună înainte de data stabilită 

pentru întrunirea forului respectiv. 

Barourile de avocați și-au ales delegații la Congres în cadrul adunărilor 

generale, prezentând Consiliului Uniunii Avocaților procesele-verbale și listele 

delegaților aleși, conform normei de reprezentare stabilite de Statutul profesiei de 

avocat.  

Pe parcursul perioadei iunie 2016-septembrie 2017 Consiliul Uniunii Avocaților, în 

componența sa de 13 membri, și-a onorat obligațiunile prevăzute de Legea cu privire la 
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avocatură și de Statutul profesiei de avocat, s-a întrunit în ședințe ordinare în fiecare lună, 

dar și în ședințe extraordinare, examinând toate chestiunile ce țin de propria competență, 

îndeplinindu-și cu responsabilitate îndatoririle legale, acestea contribuind în continuare la 

menținerea stabilității în sistemul avocaturii, a independenței şi eficienței calității actului de 

acordare a asistenței juridice calificate, a conduitei şi eticii profesionale etc.  

Așadar, Consiliul Uniunii Avocaților a luat în discuție următoarele probleme: 

1. Perfecționarea și modificarea cadrului legal al instituției avocaturii. 

2.  Instruirea continuă a avocaților și strategiile de realizare a acestui proces. 

3.   A asigurat caracterul unitar al examenelor de admitere la stagiu și de calificare în profesia 

de avocat. 

4.    Probleme actuale de perfecționare a asistenței juridice calificate. 

5.    Asigurarea executării hotărârilor congresului avocaților. 

6.  Ținerea la zi a listelor avocaților. 

7.  Desemnarea membrilor CNAJGS. 

8.  Aprobarea contractelor prezentate de secretarul general. 

9.   Protecția instituției avocaturii de impostorii care   doresc să profite de lacunele existente 

în legea care reglementează activitatea de avocat.  

10. Ș.a. probleme importante pentru breaslă. 

Uniunea Avocaților a instituit un nou management bazat pe prioritatea cerințelor 

profesionale, a tradițiilor naționale și a standardelor europene.    

Consiliul Uniunii Avocaților, urmând obiectivele trasate de Strategia Uniunii, a ținut 

cont de aceste aspecte și a realizat acțiunile prioritare cu referire la calitatea asistenței 

juridice calificate acordate de avocat, la mediul pentru practicarea profesiei de avocat, dar 

și la noile practici de organizare a muncii în cadrul Uniunii Avocaților. 

Una din problemele-cheie în activitatea Uniunii Avocaților este EXECUTAREA 

anuală a bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2016. Următoarea Notă explicativă cu 

privire la realizarea bugetului se va axa pe două capitole importante. Și anume, Încasări și 

Plăți: 
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În perioada anului 2016, Uniunea Avocaților a înregistrat încasări de mijloace 

bănești în sumă de 4 081 599 de lei.  

Prognoza la capitolul Încasări s-a realizat în proporții de aproximativ 76% la sută. 

Nerealizarea a 24% a fost condiționată de obișnuința unor avocați de a achita 

contribuțiile în anul următor celui de gestiune, până la publicarea în Monitorul Oficial a 

Listei cu drept de exercitare a profesiei de avocat. 

Menționăm faptul că, în luna ianuarie 2017, au fost încasate contribuții de membru 

în sumă de 850 000 de lei. 

La capitolul încasări din contribuții de membru, procentul de realizare a constituit 82 

la sută. 

 

Plăți 

Dacă ne referim la PLĂȚI, afirmăm că în perioada de raportare s-au cheltuit 5 880 

210 lei. Resursele financiare au fost repartizate în felul următor: 

1. S-au achitat datoriile din anul 2015, reflectate în Bugetul precedent. 

 

2. În iunie-iulie 2016, a fost organizat Congresul Avocaților utilizând suma de 

64200 de lei. 

La acest capitol s-au înregistrat depășiri cu 21%, din motiv că primul Congres nu a 

avut loc, din lipsă de cvorum, fiind necesară organizarea repetată a acestuia. 

3. Au fost achitate ajutoare materiale avocaților în sumă de 99630 de lei, aceasta 

încadrându-se în limita bugetului. 

4. S-au achitat salarii, contribuții sociale și medicale, acestea constituind suma 

totală de 1 285 573 de lei. La acest capitol prognoza a fost depășită cu 4,6%, motivele 

depășirii fiind: 

- acordarea concediilor nefolosite pentru anii precedenți; 

- rechemarea din concedii a angajaților pe motivul apariției unei situații urgente;  

- cumularea funcțiilor în perioada concediilor de odihnă și a celor medicale. 
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5. S-au achitat onorariile membrilor organelor de conducere în sumă de 398 520 de 

lei. Acestea  încadrându-se în limita bugetului. 

6. Cu resurse financiare proprii, Uniunea Avocaților a realizat un șir de evenimente 

pentru instruirea inițială și continuă a avocaților. În acest scop utilizând suma de 68 894 de 

lei. La acest capitol am înregistrat economii de 56,4%, datorită organizării seminarelor cu 

resurse minime. 

7. Pentru  reprezentare judiciară și alte servicii s-a cheltuit suma de 118 660 de lei, 

am înregistrat economii la capitolul dat din motiv că realizarea unor contracte a continuat în 

2017 și achitarea s-a efectuat la momentul predării lucrărilor. 

8. Pentru activitatea Barourilor s-au utilizat 136 857 de lei, înregistrând economii 

în proporții de peste 50%. 

9. Pentru vizibilitate și promovare s-au cheltuit 186 017 lei, suma data încadrându-

se în limita bugetului. 

10. La capitolul Cheltuieli de transport s-au înregistrat economii de 93%, din motiv 

că nu au fost valorificate sursele destinate deplasărilor internaționale, datorită suportului 

acordat de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei, care au achitat cheltuielile pentru 

deplasările delegațiilor Uniunii Avocaților la evenimentele desfășurate peste hotarele țării. 

11.   La capitolul Mobilă, echipament și software bugetul a fost realizat în totalitate 

utilizând suma de 1 090 972 de lei. 

12.  Pentru reparația imobilului de pe strada București, 46 s-a achitat suma de 2 007 

144 de lei. Am înregistrat economii de 12%, în sumă de 267 123 de lei, datorită negocierii 

convenabile a prețurilor. 

13.  Toate Cheltuielile administrative au constituit suma de 276 911 lei. La acest 

capitol s-au înregistrat economii în proporții de 21%. 

În final, anul s-a încheiat cu excedent în sumă de 303 002 lei. 
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Pe parcursul acestui an activitatea Uniunii Avocaților s-a axat pe aducerea în ordine 

a actelor contabile, fapt care a impus un șir de acțiuni rapide și eficiente. Pe parcursul 

perioadei iunie 2016-septembrie 2017 s-au făcut următoarele încasări: 

1. Contribuții de membru – 3491 548 lei. 

2. Taxa pentru examenul de licență – 238 510  lei. 

3. Taxa pentru înregistrarea contractului de admitere la stagiu – 383 000  lei. 

4. Taxa pentru admiterea la examenul de stagiu – 301 000  lei. 

5. Amenzi – 13 000  lei. 

6. Taxa pentru admiterea în profesie conform art.10 – 478 000  lei. 

În total, s-au acumulat mijloace financiare în sumă de 4 905 058 lei. 

S-au acordat ajutoare materiale avocaților și familiilor acestora în sumă de 101 000 lei. 

 

Au fost definitivate lucrările de renovare a sediului nou din strada București 46. 

Imobilul nou a fost procurat la prețul de 8 600 040 de lei, la moment, valoarea acestuia 

constituind 10 833107  lei. Lucrările de reparație s-au încadrat în  suma de 2 233067 de lei.   

S-au procurat mijloace fixe pentru sediul nou în valoare de 1 144830  lei, dintre care: 

1. Mobilier în valoare de 998 704 de lei. 

2. Tehnică în valoare de 146 126 de lei. 

Menționăm faptul că, în urma definitivării lucrărilor de reparație a sediului nou, 

soldul mijloacelor bănești, la finele anului 2016, constituia 302 564 de lei, iar la 31 ianuarie 

2017 acesta crescând la 1 014 644 de lei. 

La moment, suma de întreținere a sediului nou ne costă în mediu circa 20 000 de lei 

pe lună: 

1. Apă și canalizare – 144 de lei. 

2. Energie electrică – 1211 de lei. 

3. Paza – 1350 de lei. 

4. Gaze naturale – 9194 lei. 

5. Servicii internet – 1080 de lei 
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6. Servicii de telefonie fixă – 524 de lei. 

7. Servicii de telefonie mobilă – 1597 de lei. 

8. Transportare deșeuri – 498 de lei. 

9. Produse de întreținere – 2050 de lei. 

Comparativ, întreținerea sediului vechi ne costa în mediu circa 10 000 de lei pe lună: 

1. Apă și canalizare – 117 lei. 

2. Energie electrică – 1100 de lei. 

3. Paza – 500 de lei. 

4. Gaze naturale – 4660 de lei. 

5. Servicii internet – 450 de lei. 

6. Servicii de telefonie fixă – 478 de lei. 

7. Servicii de telefonie mobilă – 636 de lei. 

8. Produse de întreținere – 1331 de lei. 

 

Din cele 4 conturi de decontare existente în lei, 2 dintre ele au fost închise: 

- La 27.02.2017 – contul de la Eximbank; 

- La 01.03.2017 – contul de la Victoriabank, filiala nr.11. 

A mai fost închis contul valutar în Euro de la Eximbank, la 27.02.2017. 

Motivul: neutilizarea acestui cont pe parcursul perioadei. 

Pe parcursul perioadei iunie 2015–aprilie 2016, pentru contractele de asistență 

juridică, s-au achitat 236 000 de lei (contracte a câte 5000 de lei, 3000 de lei și 1000 de lei).  

În prezent membrilor Comisiilor de licențiere și membrilor Comisiei pentru etică și 

disciplină li se achită un supliment de 500 de lei pentru fiecare ședință, inclusiv pentru 

reprezentare în instanță. În total, acest supliment constituie suma de 81 500 de lei, pentru 85 

de dosare. Costul unui contract de reprezentare în instanță, constituind aproximativ suma de 

960 de lei. 
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În cazul în care Uniunea Avocaților ar angaja un jurist cu salariul de 10 000 de lei pe 

lună, cheltuielile la acest paragraf ar constitui suma de 163 000 de lei pe an ((10 000 + 

27,5%) x 12 luni) + 10 000 lei ajutor material la concediu). 

În baza contractului cu SA Logic Audit, a fost restabilită evidența contabilă pentru 

perioada 2012-2014, care a costat suma de 69 079 de lei.  

În urma calculelor și a rectificărilor efectuate, s-a stabilit o supraplată a impozitului 

pe venit în sumă de 555 706 de lei: 

- Pentru 2012 – suma de 222 020 de lei; 

- Pentru 2013 – suma de 167 736 de lei; 

- Pentru 2014 – suma de 176 950 de lei. 

Și în acest sens, Uniunea Avocaților a depus corectările declarațiilor cu privire la 

impozitul pe venit pentru anii 2012-12014, acestea fiind solicitate de DAF sect. Râșcani 

mun. Chișinău, actul de verificare în vederea restituirii sumei de 612 mii 530 de lei (suma 

include și avansul achitat pentru 2015, în sumă de 56824 de lei). În baza actului de verificare 

Uniunea Avocaților, la 21.06.2017 a înaintat către Inspectoratul Fiscal o cerere de restituire 

a sumei plătite greșit. 

Această sumă urmează a fi restituită din bugetul de stat sau repartizată la alte 

categorii de impozite, în temeiul prezentării corectării declarațiilor cu privire la impozitul pe 

venit pentru anii 2012, 2013, 2014. Și iată că la 20 septembrie 2017, cererea Uniunii 

Avocaților a fost satisfăcută, fiind restituită suma de 61 2530,59 lei. 

 

 Liste 

Potrivit art.28 din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, lista 

avocaților cu drept de exercitare este ținută la zi de Consiliul Uniunii Avocaților. Acum 

dispunem de informația corectă și sigură despre avocații care și-au suspendat activitatea, 

avocații care și-au încetat sau și-au reluat activitatea. Au  fost identificați  avocați care nu și-

au înregistrat forma de organizare, în conformitate cu art.29, 30, 31, 32, 67, alin. (3) din Legea 



9 
 

cu privire la avocatură la fel – avocații care au fost sancționați disciplinar, precum și acei 

membri ai Uniunii care nu au achitat cotizațiile de membru mai mult de 6 luni.  

La 25 decembrie 2016, Uniunea Avocaților a publicat în Monitorul Oficial, precum 

și pe pagina oficială de internet, lista avocaților cu drept de exercitare a profesiei de avocat, 

lista avocaților a căror activitate a fost suspendată și lista avocaților a căror activitate a fost 

încetată, paralel, copiile listelor respective au fost expediate pentru informare Ministerului 

Justiției. Mai nou, au fost instituite registrele Cabinetelor Avocaților și ale Birourilor Asociate 

de Avocați, acestea fiind publicate pe pagina oficială a instituției noastre. Toată informația 

este actualizată incluzând numele, prenumele, numărul licenței, adresele birourilor, datele de 

contact,  adresa de E-mail. 

Toată această informație a fost expediată, pentru informare, și Ministerului Justiției 

cu solicitarea de a-și unifica informația de pe site-ul oficial cu cea de pe site-ul Uniunii 

Avocaților, deoarece informația de pe cele două site-uri diferă substanțial și  nu corespunde 

realității. 

 

 Cotizațiile 

Avocații au obligațiunea să achite la timp contribuțiile la bugetul Uniunii Avocaților. 

Menționăm faptul că avocații își onorează cu grijă obligațiunile, însă unii mai admit și unele 

omiteri. Și în această direcție au fost întreprinse acțiunile necesare privind identificarea și 

achitarea datoriilor avocaților la contribuțiile de membru, procentul de realizare fiind de 82 

%. 

 

 Imobilele 

Cunoaștem cu toții faptul că, la finele anului 2015, a fost procurat un nou sediu care 

să ne reprezinte și să fie încăpător pentru desfășurarea tuturor activităților Uniunii.  

După finisarea reparației, la 1 decembrie 2016, s-a produs un eveniment important 

pentru membrii avocaturii din Moldova: inaugurarea noului sediu al Uniunii Avocaților.       
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În perioada de după precedentul Congres, în timpul căruia am raportat cheltuielile 

întreprinse (2016), au fost efectuate  următoarele lucrări în valoare de 2081401 de lei:  

- înlocuirea porții; 

- construirea pantei în vederea asigurării accesului persoanelor cu deficiențe 

locomotorii; 

- instalarea sistemului de condiționare și  de ventilare; 

- reparații interioare ciclul 2 – lucrări de finisare interioară (montarea parchetului, 

finisarea pereților și a tavanelor); 

- electrificarea, ciclul 2 (corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare); 

- procurarea mobilei; 

- procurarea tehnicii de calcul; 

- procurarea utilajului tehnic; 

- finisarea reparației exteriorului; 

- curățarea copacilor; 

- amenajarea curții; 

- instalarea mesei și a băncilor;  

- amenajarea spațiului cu intrare separată în scopul amenajării ulterioare a arhivei (30 

de metri pătrați). 

Fiecare lucrare s-a efectuat în baza ofertelor analizate fiecare în parte și selectate cele 

mai potrivite, după care a urmat încheierea contractelor cu antreprenorii, evident, după 

analiza și aprobarea lor de Consiliul Uniunii Avocaților. 

 

Stimați colegi, pentru asigurarea transparenței în luarea deciziilor, prin hotărârea 

Congresului din 01 iulie 2016, a fost creată  o comisie  care a verificat corectitudinea 

procurării sediului nou. În raportul acestei Comisii este menționat faptul că, în procesul de 

cumpărare-vânzare a imobilului din strada București 46, mun. Chișinău,  Uniunea 

Avocaților nu a comis încălcări de legislație; vânzarea-cumpărarea  imobilului a fost 

efectuată în cadrul unei singure licitații organizate de executorul judecătoresc, în conformitate 



11 
 

cu art.128-129 din Codul de executare al Republicii Moldova și că, în  urma procurării 

sediului, Uniunea Avocaților nu a fost prejudiciată. Acest raport a  fost făcut public pe site-

ul oficial al Uniunii Avocaților, la 08.08.2016, și în rețeaua www.avocatul.md 

Vom ține deschise ușile acestui edificiu păstrător de istorie pentru fiecare avocat și 

menționăm cu bucurie că pragul instituției noastre este pășit zilnic de zeci de avocați care 

intră fie pentru discuții, fie pentru participare la seminare, consultații sau, pur și simplu, 

pentru a afla noutăți. 

Suntem siguri că, în scurt timp, acest edificiu va deveni un centru de apreciere a 

marilor valori umane ale avocaturii și de cultură juridică din acest areal. 

Suntem mândri de faptul că avem un sediu care ne reprezintă, un sediu încăpător și 

nu ne este jenă să primim delegații și oaspeți. 

Procurarea acestui imobil este rezultatul muncii noastre, a tuturor avocaților, iar 

rezultatele sunt acelea pe care le așteptam, ele fiind vizibile pentru fiecare dintre noi. 

 

 Sediul vechi 

În același timp, menționăm că nu a fost lăsat fără atenție nici sediul vechi al Uniunii 

Avocaților, situat pe strada Bănulescu Bodoni 53-a. Problema aceasta a fost inclusă în agenda 

Congresului și urmează să o discutăm azi aici, cu toții, și să decidem soarta acestui sediu. În 

ceea ce ne privește, am solicitat concluzia specialistului în construcții, au fost solicitate și 3 

oferte privind costul reparației. Potrivit raportului prezentat de expertul Centrului de 

Expertize Independente „CEXIN” S.R.L, dl Mocanu Oleg, starea tehnică a imobilului 

cercetat de pe str. Alexandru cel Bun nr.91 (Mitr. G. Bănulescu-Bodoni, 53 a), mun. Chişinău, 

cu nr.cad.0100418.203.01.001, proprietate a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, este 

absolut nesatisfăcătoare şi nu satisface cerinţelor normelor în vigoare după criteriul 

durabilitatea şi stabilitatea:  

a) clădirea este construită fără apărare antiseismică constructivă, în timpul exploatării 

clădirea a trecut prin multe cutremure de pământ din munţii Carpaţi, ca rezultat al acţiunilor 
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cutremurilor de pământ în elementele constructive portante (fundaţii, pereţi şi planşee) sau 

depistat tasări, deformaţii şi crăpături; 

b) în timpul exploatării de circa 133 ani n-au fost executate careva măsuri antiseismice, 

de întăriri cel puţin a zidăriei; 

c) în a. 2009 au fost executate careva lucrări de reconstrucţie de Firma “Galsam-

Service” SRL, care au fost stopate la nivelul planşeului de la parter, n-au fost conservate în 

modul stabilit, din care cauză apele pluviale au pătruns sub fundaţia clădirii existente, 

umezind încăperile interioare din demisol, deteriorând finisarea interioară şi mai tare 

agravând situaţia existentă; sa depistat în încăperile interioare (mai ales în demisol) mucegai, 

ciupercă; în încăperile de la parter pereţii interiori sunt căptuşiţi cu plăci de penostirol, ce-ia 

ce contravine normelor sanitare şi altele; 

d) clădirea cercetată pur şi simplu fizic şi moral sa epuizat, a degradat. 

    Luând în vedere cele expuse mai sus, dacă poate fi exploatat sau nu în viitor şi este 

economic justificat exploatarea mai departe şi reparaţia capitală a imobilului ne-au răspuns 

în modul următor: 

a) clădirea existentă, luând în vedere starea tehnică absolut nesatisfăcătoare, nu poate fi 

exploatat în viitor fără a fi reconstruită; 

b) imobilul cercetat, fiind monument de arhitectură nu poate fi supus demolării, dar 

reconstrucţia lui este foarte costisitoare, deoarece practic va rămâne numai faţada principală; 

c) conform ofertei comerciale din februarie 2017 a SRL „SV CONSLUX” valoarea de 

deviz minimală a lucrărilor necesare de executat pentru reconstrucţia imobilului cercetat 

constituie circa 2,0 mln. lei, dar iniţial este necesară expertiza tehnică repetată a imobilului, 

proiectul de execuţie cu coordonări şi altele; suma dată poate ajunge şi la 2,5 mln. lei şi mai 

mult; 

d) nu este economic justificat exploatarea mai departe şi reparaţia capitală sau 

reconstrucţia a imobilului cercetat, una din soluţii fiind vânzarea imobilului. 
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Toate acestea vor fi raportate de membrul Consiliului Uniunii Avocaților Victor 

Panțîru, iar în final, noi cu dvs vom decide ce avem de făcut în acest sens. 

 

 Litigiile 

La Congresul din 2016 s-a stabilit ca un jurist să reprezinte Uniunea Avocaților în 

litigiile de judecată în care instituția este antrenată ca parte în proces. În vederea executării 

hotărârii Congresului, Uniunea Avocaților a făcut periodic public anunțul privind angajarea 

unui jurist, însă, cu părere de rău, nu am primit nicio ofertă. Este cazul să menționăm că, dacă 

Uniunea Avocaților ar angaja un jurist cu salariul de 10 000 de lei pe lună, cheltuielile la acest 

paragraf ar constitui suma de 163 000 de lei pe an ((10 000 + 27,5%) x 12 luni) + 10000 lei 

ajutor material la concediu). 

Pentru a asigura examinarea în termene proxime și reprezentarea la un nivel 

profesionist a Uniunii în instanța de judecată, prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților 

din 23 septembrie 2016, s-a decis ca, până la angajarea juristului, Uniunea să fie reprezentată 

în instanța de judecată de către membrii Comisiilor noastre de resort: ai Comisiei de licențiere 

și ai Comisiei pentru etică și disciplină.  

La momentul actual, Uniunea Avocaților este antrenată în calitate de pârât  și de 

intervenient în 156 de  dosare, dintre care, Comisia de licențiere – în 82 de dosare, Comisia 

pentru etică și disciplină – în 13 dosare, Consiliul Uniunii Avocaților – în 2 dosare și în 52 

de dosare în care participă avocați în bază de contract cu titlu oneros, iar în calitate de 

intervenient, Uniunea Avocaților este antrenată în 7 dosare. 

Ținând cont de numărul impunător de dosare, este cert că un jurist nu se va isprăvi cu 

un asemenea volum de lucru. Un raport detaliat asupra acestei chestiuni vor prezenta 

Congresului avocatul, membrul Consiliului UA,  Burac Victor, iar noi cu dumneavoastră vom 

discuta și vom adopta o hotărâre definitivă.  
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 Strategia și politica de comunicare 

În activitatea sa, Uniunea Avocaților s-a condus în anul de referință de Strategia de 

activitate a Uniunii Avocaților  – instituție de drept independentă  a societății civile care 

asigură pe baze profesionale  asistență juridică calificată persoanelor interesate. Dacă 

dezgolim acest cuvânt de semnificația militară pe care i-o acordă dicționarele explicative, 

strategia de activitate a reprezentat pentru noi toți  un document intern de sistematizare a 

tuturor eforturilor întreprinse și de stabilire a tacticilor și activităților de comunicare ale 

Uniunii Avocaţilor pe plan intern și extern. 

Acum, confruntând prioritățile de activitate și de comunicare ale Uniunii Avocaților 

din Republica Moldova, factorii interesați, mesajele și instrumentele de acțiune și de 

comunicare utilizate în perioada respectivă, putem afirma, cu doza de modestie cerută în 

asemenea situații, că am făcut față cerințelor acestui document adoptat de Consiliul Uniunii 

Avocaților la 27 ianuarie 2017.  

Mai jos ne vom referi la setul concret de activități care au fost realizate în perioada 

de raportare: 

 Protocoale 

Încă la sfârșitul anului 2015, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții instituțiilor de 

drept, s-a convenit semnarea acordurilor de colaborare între instituțiile de drept  și Uniunea 

Avocaților care să stabilească modalitățile de colaborare și de continuare a dialogului lansat. 

Scopul legiferării unor asemenea acorduri constă în promovarea dreptului și crearea unei 

platforme de lucru comune pentru fiecare dintre instituții și Uniunea Avocaților. Prin 

semnarea acestor protocoale de colaborare se urmărește dezvoltarea, amplificarea relațiilor 

de colaborare perpetuă și deplina aliniere a activității instituțiilor de drept și a avocaturii la 

standardele și principiile internaționale în materie de drept, de etică și de instruire, iar pentru 

aceasta este necesară o viziune de ansamblu și pe termen lung a activităților tuturor 

instituțiilor în ceea ce privește modificarea legislației, astfel ca să se îmbunătățească 

reglementările legale în domeniu, iar în acest caz rolul avocaților nu este unul minor. 
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Evenimentul dat, care a constituit baza unui for de dezbateri s-a încununat cu 

semnarea protocolului de colaborare dintre Uniunea Avocaților și Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul Național Anticorupție, Consiliul Superior al Magistraturii, Departamentul 

Instituții Penitenciare și  Centrul Național de Investigații, Centrul de date cu caracter personal. 

Doar  Procuratura Generală nu a răspuns chemării noastre de a semna un acord de 

colaborare. Menționăm că, la începutul anului 2016, aveam deja semnate protocoale de 

colaborare  cu Ministerul Justiției și Institutul Național de Justiție. 

Protocoalele de colaborare cu fiecare dintre instituțiile menționate în parte includ, în 

ansamblu,  următoarele obiective: analiza cadrului normativ al practicii juridice și al 

jurisprudenței instanțelor naționale și europene, realizarea de sinteze privind evoluțiile 

cadrului concret de drept, formularea de propuneri privind modificarea legislației, elaborarea 

de materiale care să conducă la creșterea gradului de înțelegere a reglementărilor legale din 

domeniul dreptului, realizarea oricăror altor studii, analize și activități care pot contribui la 

clarificarea noțiunilor specifice dreptului, respectarea normelor de etică profesională, 

independență și imparțialitate reciprocă. 

 

 Instruire 

Întrucât avocatura rămâne a fi instituția care are drept scop primordial apărarea 

drepturilor omului și promovarea statului de drept, conducerea Uniunii Avocaților înțelege 

că realizarea acestui scop poate avea succes, doar dacă avocații sunt bine instruiți. Nu e un 

secret pentru nimeni că profesia noastră nu suportă stagnarea, mai ales, la nivelul cunoașterii. 

De aici se impune exigența instruirii zilnice, fără de care avocatul pierde din siguranța 

acțiunilor care, de cele mai multe ori, nu pot fi amânate sau trecute cu vederea. Într-un cuvânt, 

exercitarea efectivă a muncii noastre implică anumite cunoștințe, abilități dar şi aptitudini. Iar 

un asemenea set de competențe poate fi asigurat doar printr-o perfecționare profesională 

continuă, aspect căruia îi acordăm o importanță deosebită. Așadar, instruirea și, evident, buna 

gestionare a acestui sector constituie o constantă a activității Consiliului și a conducerii 
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Uniunii Avocaților. Ea realizându-se prin formarea profesională inițială, la începutul 

exercitării profesiei și formarea profesională continuă a fiecărui avocat definitiv.  

Consiliul Uniunii Avocaților, potrivit art.39, lit. d) din Legea cu privire la avocatură, 

urmează să aprobe programele pentru cursurile de formare inițială şi planul anual de 

desfășurare a modulelor de pregătire, precum și programul anual pentru formarea 

profesională continuă care va cuprinde formele de pregătire profesională organizate de 

Consiliul Uniunii Avocaților.   

Tot în vederea realizării obiectivelor Strategiei de activitate, prin Hotărârea din 27 

ianuarie 2017 a Consiliului Uniunii Avocaților, a fost pusă în sarcina membrilor Consiliului, 

responsabili de sectorul de instruire, elaborarea modificărilor la Statutul profesiei de avocat 

în partea ce ține de instruirea avocaților și a avocaților stagiari și definitivarea Regulamentului 

Centrului pentru pregătirea și perfecționarea avocaților, act  care va reglementa 

organizarea instruirii, definitivarea, orele acreditate, necesitățile de formare, modul de 

selectare, profilul formatorilor și sistemul de monitorizare și de evaluare,  raportul va 

fi prezentat de Dron Ion.  

Fiind lansată ideea în cadrul Congresului precedent, prin Hotărârea Consiliului 

Uniunii Avocaților din 24.02.2017, a fost format un grup de lucru în vederea examinării 

propunerilor privind modificarea Statutului profesiei de avocat privind modul de organizare 

a examenelor de calificare și organizarea unei mese rotunde privind discutarea publică a 

subiectului respectiv și în acest sens la ședința Consiliului Uniunii Avocaților din 16 iunie 

2017 s-au acceptat propunerile privind modificarea și completarea Statutului profesiei de 

avocat în partea ce ține de modul de organizare a examenelor de calificare, și anume: art. 27, 

art. 24 alin. (8), art. 25 alin. (4). Propunerile de modificare a Statutului urmează a fi 

prezentate de către dl Vlas Gheorghe, președinte al acestui grup de lucru și aprobate de 

Congres. 

Luând în considerație că Uniunea Avocaților pledează pentru îmbunătățirea imaginii 

avocaturii în societate, susține necesitatea instruirii inițiale și continue, avocații au beneficiat 

din plin de instruire. Astfel, Uniunea Avocaților a organizat pentru avocații din Chișinău și 
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cei din teritoriu 31 de seminare (aproximativ 135 de ore de instruire) la care au participat 

1990 de avocați.  Cu resurse financiare proprii Uniunea Avocaților a realizat un șir de 

evenimente pentru instruirea inițială și continuă a avocaților. În acest scop utilizând suma de 

68 894 de lei. La acest capitol am înregistrat economii de 56,4 %, datorită organizării 

seminarelor cu resurse minime.  

 

Tematicile au fost diferite:  

1. Aplicarea procedurii falimentului. Aplicarea procedurii de restructurare (3 iunie 2016, 

formator dna Selevestru Irina, dl Gheorghe Macovei, dl Bîrcă Boris). 

2. Standarde de performanță ale avocatului la etapele inițiale ale urmăririi penale  (23-24 

iunie 2016, formatori dna Mariana Criclivaia, dna Ludmila Spînu ). 

3. Contestarea acțiunilor și actelor de procedură în cadrul procesului de insolvabilitate. 

Controlul judiciar în cadrul procedurii de insolvabilitate (8 noiembrie 2016, formator dna 

Popil Angela,  dl Gheorghe Macovei, Bîrcă Boris, Grosu Alexandru). 

4. Programul de instruire on-line HELP pentru avocați din Republica Moldova (20 

decembrie 2016 - formator dl Vladimir Palamarciuc). 

5. Recursul împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate. Particularitățile 

insolvabilității unor subiecți speciali (27 ianuarie 2017, formatori dl Tănase Constantin, 

Viorel Morari). 

6. Consolidarea cadrului legal şi practicii judiciare pentru aplicarea uniformă a nulităţilor 

în procesul penal  prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului (Tudor Osoianu, Mihailov- Moraru Veronica-9 februarie 2017). 

7. Principiile deontologiei profesionale a avocatului. Modificările efectuate la Codul 

Deontologic al Avocatului din RM (10 februarie 2017, formator dna Marina Zanoga, 

Palamarciuc Vladimir). 

8. Procedura de ridicare a excepției de constituționalitate (15 februarie 2017, formator dl 

Alexandru Tănase, dl Osmochescu Nicolae). 
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9. Reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal şi asigurarea regimului adecvat 

de protecție a acestora în sectorul de activitate juridică  (24 februarie 2017, formator dl 

Răducan Eduard). 

10. Procedura de impozitare a veniturilor avocaților, de achitare a contribuțiilor de asigurări 

medicale și sociale (28 februarie 2017, formator dna Popil Angela, Vlaicu Vlad). 

11.  Teoria și practica expertizei judiciare (15 martie 2017-16 martie 2017). 

12.  Expertiza ca instrument de utilizare eficientă a cunoștințelor speciale în justiția penală 

și civilă (14 aprilie 2017, formator dna Olga Cataraga, Constantin Tănase ). 

13. Probleme actuale privind protecția drepturilor omului în activitatea avocatului (03 

martie 2017). 

14. Fiscalitatea, impozitarea şi contabilitatea avocaţilor (13 martie 2017 mun. Bălți, 

formator dl Lichii Boris, Ghenadie Eremciuc ). 

15. Standardele desfășurării stagiului profesional în avocatură  (21 martie 2017, formator dl 

Tetelea Eugen ,Căpățînă Ion, Vlas Gheorghe). 

16.  Masa rotundă privind conlucrarea eficientă a avocaților Baroului Cahul cu specialiștii 

Direcției asistență socială si protecția familiei privind ocrotirea dreptului copilului din raionul 

Cahul (29 martie 2017). 

17. Instituţia nulităţilor în procedura penală (30 martie 2017, mun. Bălți, formator dl Lichii 

Boris, Ghenadie Eremciuc). 

18. Umanizarea pedepselor penale şi utilizarea eficientă a pedepselor executate în 

comunitate (05 aprilie 2017, mun. Bălți, formator dna  Raisa Botezatu, Veronica Mihailov-

Moraru, Vladimir Adam, Ion Golubţov, Jorn-Lasse Refsnes). 

19. Nulitatea actului juridic civil. Aspecte teoretico-practice  (11 aprilie 2017, formator- 

Crețu Ion). 

20. Aspecte practice ale admiterii în profesia de avocat  (20 aprilie 2017, formator- Căpățînă 

Ion). 

21. Problemele respectării termenului rezonabil în examinarea cauzelor (25 aprilie 2017, or. 

Cahul). 
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22.  Criterii de Admisibilitate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (26 aprilie 2017, 

formator dl Vadim Vieru, Palamarciuc Vladimir). 

23. Asistența juridică psihosocială copiilor aflați în conflict cu legea (11 mai 2017, formator, 

Lupu Mihai, Arina Țurcan). 

24. Răspunderea disciplinară a judecătorilor. Etica avocațială  (25 mai 2017, formator dl 

Clima Nicolae). 

25. Tehnici de prezentare a unei cauze în instanța de judecată (27-28 mai 2017, formatori 

dna Liliana Bînzari, Oleg Canter și Viorica Grecu). 

26. Încetarea procesului și a procedurii de insolvabilitate. Răspunderea în cadrul procedurii 

de insolvabilitate (02 iunie 2017, formatori dna Popil Angela, Bîrcă Boris, Grosu Alexandru). 

27. Particularitățile asistenței juridice a persoanelor cu dizabilități în cadrul cauzelor civile 

și penale (08 iunie 2017, formator dna Spînu Ludmila). 

28. Încetarea și reluarea urmăririi penale (16 iunie 2017, formator dl Dolea Igor ). 

29. Practica judiciară și legislația în domeniul partajării bunurilor comune în devălmășie (22 

iunie 2017, formator dna Cobăneanu Ala). 

30. Cercetarea probelor în ședințele de judecată (26 iunie 2017, formator dl Nicolaev 

Ghenadie, Panțîru Victor). 

31.    Participarea avocatului în cadrul urmăririi penale (21 iulie 2017, formator, dl Popescu 

Dorin, Tănase Constantin). 

32. Nulitatea actului juridic civil. Aspecte teoretico-practice (partea 2) (29 septembrie 2017, 

formator- Crețu Ion) 

Seminarele au suscitat un interes sporit, la ele participând un număr impunător de 

avocați și de avocați-stagiari. Formatori la aceste seminare au fost colegii noștri Grosu 

Alexandru, Macovei Gheorghe, Crețu Ion, Popil Angela,  Liliana Bînzari, Oleg Canter, 

Viorica Grecu, Constantin Tănase, Alexandru Tănase, Lupu Mihai, Arina Țurcan, Tetelea 

Eugen, Căpățînă Ion, Vlas Gheorghe, Vadim Vieru, Vladimir Palamarciuc, Victor Panțîru, 

Andrei Bivol, Veronica Mihailov, Ana Racu, Marina Zanoga,  judecătorul Nicolae Craiu, 

Boris Bîrcă, Clima Nicolae, prof. Nicolae Osmochescu, șeful Procuraturii Anticorupție 
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Viorel Morari, directorul Centrului Național pentru Expertize Judiciare, Olga Cataraga, 

Anatol Gusan, administrator autorizat, Ana Litr, reprezentanți ai Serviciul Fiscal de Stat și ai 

Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal  Raisa Botezatu – fost 

judecător,ex-preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie ,Vladimir Adam – 

procuror, şef al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, 

Ion Golubţov – şef al Secţiei monitorizarea activităţii de probaţiune, Inspectoratul Naţional 

de Probaţiune, Jorn-Lasse Refsnes – procuror, expert NORLAM. 

Pe această cale, le aducem sincere mulțumiri tuturor pentru efortul de organizare, 

implicare și pentru disponibilitatea manifestată sistematic.  

 

 Conferința internațională organizată de CCBE, Consiliul Europei și Uniunea 

Avocaților în premieră în Moldova 

 

Ideea instruirii a fost discutată și în cadrul Conferinței Internaționale organizate de 

CCBE, Consiliul Europei și Uniunea Avocaților care s-a desfășurat la 18 noiembrie 2016, la 

Chișinău, cu tematica „Instruirea juridică continuă şi admiterea în profesia de avocat” 

organizată în premieră pentru Moldova. Partea a doua a genericului a avut menirea să plaseze 

activitatea noastră în plan comparativ cu aceeași activitate a confraților noștri de profesie din 

Europa.  

S-au efectuat  cercetări asupra aspectelor practice şi teoretice cu privire la instruirea 

continuă și la accederea noilor cadre în profesie și în sistemul de drept, la modul general, 

fiindcă instruirea, în calitate de concept evolutiv, nu poate fi adresată doar unei părți din 

sistem.  

În cadrul Conferinței internaționale am dezbătut, la modul concret, diversele aspecte 

ale tematicii întrunirii, am pus la punct la nivelul nuanțelor, instruirea continuă și accederea 

în profesie.  
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 Mese rotunde – relații externe 

Anul care s-a scurs a fost un an bogat în evenimente, atât din perspectiva politico-

economică, cât şi din perspectiva activităților şi proiectelor proprii sistemului judiciar. 

Pe parcursul anului au fost organizate multiple  conferințe de presă, mese rotunde, 

întâlniri, ateliere de lucru cu Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor 

Interne, Institutul Național al Justiției, Uniunea Executorilor Judecătorești, Consiliul Superior 

al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal, Ambasada Americii, Consiliul Europei, OSCE, Delegația Uniunii 

Europene în RM, NORLAM, ABA ROLI, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului 

etc. Discuțiile în cauză s-au axat pe idei globale, cum ar fi ideea de reformare a sistemului 

judiciar din Moldova, schimbarea din temelie a conceptului de procuratură etc., și pe teme 

mai înguste, cum ar fi: căutarea de modalități concrete de efectuare a managementului în 

avocatură și în instanțele de judecată, instruirea continuă a avocaților (judecătorilor, 

procurorilor), modernizarea și eficientizarea avocaturii din Republica Moldova, asistența 

juridică acordată de avocați, colaborarea cu instituțiile statului și cu avocații din alte state, 

noile tematici ale seminarelor, instruirea continuă, protecția drepturilor omului, accederea în 

profesia de avocat, asigurarea accesului liber la justiție și a dreptului la un proces echitabil, 

protejarea profesiei, demnității și onoarei corpului de avocați. 

În vederea realizării uni nou management al avocaturii, Consiliul Europei, susținătorii 

și donatorii externi, au organizat pentru membrii Uniunii Avocaților, fără a cheltui un ban din 

bugetul avocaturii, mai multe vizite de lucru în Europa: Paris, Bruxelles, Tbilisi,  Ankara. În 

cadrul acestor vizite au fost discutate chestiuni privind organizarea internă a avocaturii, 

managementul, comunicarea cu avocații, autoritățile și societatea, finanțele, facilitățile 

sociale și medicale oferite avocaților, consolidarea profesiei, organizarea stagiului 

profesional și admiterea în profesie, disciplina avocaților și relațiile internaționale. 

Ținem să menționăm că CCBE ne-a garantat suportul  în vederea consolidării statului 

de drept și a supremației legii, organizării seminarelor și asigurarea unui cadru adecvat 
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pentru funcționarea instituției avocaturii în Moldova. La fel, au fost stabilite mecanismele 

de consultare și de schimb informațional pe subiecte de importanță reciprocă. La fel, 

menționăm faptul că CCBE, pe parcursul acestui an, au răspuns la toate chemările în fața 

problemelor cu care se confruntă avocații: tentativa deputaților de a accede în profesie fără 

examene, pornirea urmăriri penale în dosare ale căror infracțiuni avocaţii nu sunt subiecți, 

admiterea procurorilor și judecătorilor aflați in funcție.  

Aducem mulțumiri dlui Țurcan Alexandru, care a fost desemnat reprezentantul 

Uniunii Avocaților la CCBE, care a avut grijă să informeze la timp Uniunea Avocaților și 

CCBE despre toate evenimentele care au avut loc.  

 

Totodată menționăm că în perioada 6-9 iunie 2017 Uniunea Avocaților a fost gazdă 

pentru oaspeții din Polonia, reprezentanți ai Corporației consilierilor juridici Gdanisk. 

Conferința a fost organizată în Baroul Cahul în care au fost discutate problemele evoluţiei 

instituţiei avocaturii în Polonia şi Moldova, perspectivele dezvoltării profesiei de avocat şi 

riscurile legate de integrarea Republicii Moldova în dreptul comunitar 

 

 Legea 

Toate obiectivele realizate sunt de o importanță majoră pentru Uniunea Avocaților, 

dar proiectul Legii cu privire la avocatură rămâne a fi veriga cea mai sensibilă și mai 

importantă, fiindcă toată activitatea noastră va suferi, dacă vom păstra ambiguitățile existente 

sau dacă vom crea altele. 

Uniunea Avocaților a menționat nu o singură dată faptul că asistența juridică acordată 

de avocați trebuie să fie îmbunătățită sub semnul calității. Dar, pentru a eradica fenomenele 

de asistență necalificată, iresponsabilitate din rândul avocaților, se impun modificări de 

rigoare la Legea cu privire la avocatură. 

Reiterăm faptul că Uniunea Avocaţilor a participat activ la elaborarea și discutarea 

proiectului Legii cu privire la avocatură, realizat în mai multe runde de către Ministerul 
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Justiției. Așa cum era de așteptat, am înaintat propuneri judicioase și bine motivate și, în final, 

am elaborat un proiect de lege bun și funcțional. 

Ținem să menționăm că, la 31 mai 2017, am obținut, după atâtea și atâtea demersuri, 

scrisori și solicitări, punerea în discuție la Comisia juridică numiri și imunități a 

Parlamentului RM a proiectului nostru de modificare a Legii cu privire la avocatură. E 

adevărat, ni s-a propus să așteptăm un timp pentru ca membrii Comisiei respective să 

adune toată informația din domeniu și să se documenteze. Totuși, piatra s-a urnit din loc. 

De asemenea, ni s-a promis crearea unei Comisii mixte alcătuită din deputați și 

avocați pentru a soluționa această problemă cât mai inteligent. 

Dar promisiunile nu șterg nicidecum urma acțiunilor actualilor deputați care voiau să 

modifice Legea  cu privire la avocatură numai ca să-și asigure, ocolind legea, un viitor loc de 

muncă. 

Inițiativa legislativă a deputaților viza completarea art.10 alin.2 al Legii cu privire la 

avocatură, și anume, accederea în profesia de avocat fără susținerea „examenului de calificare 

a persoanelor care dețin sau au deținut funcția de deputat și au cel puțin 10 ani vechime de 

activitate în domeniul dreptului”. 

În acest sens,  am adresat de nenumărate ori președintelui Parlamentului, celui al 

Comisiei juridice numiri și imunități din Parlamentul Republicii Moldova, Ministerului 

Justiției și președintelui Curții Constituționale memorii, prin care am demonstrat cu lux de 

amănunte, că argumentele invocate de deputați în proiectul lor de modificare a legii noastre 

de funcționare sunt simple fabulații, urmărindu-se, de fapt, crearea unui regim favorizat 

pentru un grup mic de persoane. Pentru a ne face auziți mai bine, la 24.01.2017, am organizat 

o conferință de presă cu genericul „Lege, avocatură și deputați cu interes de grup”, în 

cadrul conferinței, am reiterat ideea de independență a instituției avocaturii, că nu vom susține 

și nu vom încuraja niciodată niciun fel de imixtiune în profesia de avocat, care trebuie apărată 

anume de acele persoane care ar trebui ele însele să stea la straja dreptului. Atunci, Uniunea 

Avocaților și-a rezervat dreptul de protest împotriva acestor modificări, inclusiv prin 

declararea unei greve generale a avocaților din Republica Moldova.   
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Toate acțiunile întreprinse de către conducerea Uniunii Avocaților s-au soldat cu 

renunțarea grupului de deputați la această inițiativă legislativă, dar nu pentru mult timp, 

fiindcă, la 30 martie 2017, un alt grup de deputați a înregistrat în Parlament un nou proiect de 

modificare a Legii cu privire la avocatură. Documentul prevede ca toate persoanele, care au 

o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, să parcurgă o procedură 

simplificată de accedere în profesia de avocat.  

Uniunea Avocaților a expediat din nou o adresare președintelui Parlamentului, dlui 

Adrian Candu, adresare prin care am reiterat ideea de protejare a profesiei noastre prin 

respectarea fără condiții a legii. 

De asemenea, i-am solicitat să accelereze și să introducă în agenda Parlamentului 

anume proiectul propus de Guvern, proiect la care am subscris și noi, membrii Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova. 

Guvernul, în ședința sa din 08 iunie 2017, nu a luat în discuţie nici unul din proiectele 

alternative de lege care le permite demnitarilor să acceadă în avocatură fără examen. 

Argumentul fiind că profesia de avocat nu reprezintă o funcție politică. Accederea în profesia 

de avocat presupune întrunirea anumitor condiții: licențierea în drept, realizarea stagiului 

profesional, susținerea examenului de calificare pentru admiterea în profesia de avocat. Prin 

urmare, simpla deținere a calității de deputat sau faptul că persoana a deținut funcția de 

deputat nu poate servi drept temei pentru eliberarea licenței de avocat. 

Menționăm că Ministrul Justiției, dl Cebotari Vladimir, președintele Republicii 

Moldova, Dodon Igor și reprezentanții Centrului Național Anticorupție au criticat  proiectele 

de modificare a Legii cu privire la avocatură elaborate de deputați.  

Pe această cale mă adresez și Dumneavoastră, tuturor avocaților, să veniți cu 

propuneri judicioase referitoare la modificarea proiectului de Lege cu privire la avocatură, 

asigurându-vă că ele vor fi transmise imediat la Parlament. 

Uniunea Avocaților rămîne pe poziția sa fermă: proiectul de modificare a Legii cu 

privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, urmează de urgență a fi discutat și adoptat 
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de către Parlament, cu interzicerea imixtiunii de orice fel în activitatea liberală și autonomă 

de avocat. 

 

 Comentariu asupra Codului deontologic 

La Congresul precedent, a fost aprobat Codul deontologic al avocaților de care ne 

conducem în prezent. Un fapt îmbucurător este că reprezentanții Uniunii Naționale a 

Barourilor din România au apreciat la maxim lucrările operate la Codul deontologic al 

avocaților din Republica Moldova, astfel au solicitat acordul Uniunii Avocaților pentru a 

prelua și adapta acest cod de către ei.  

În acest context,  la 14-16 octombrie 2016, în comuna Mălini, județul Suceava, a avut 

loc o ședință comună a reprezentanților Uniunii Naționale a Barourilor din România și ai  

Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Genericul ședinței s-a axat pe ,,Codul de conduită 

profesională, de etică și deontologie al avocatului. Principii. Repere metodologice de 

elaborare și adoptare. Perspective de reglementare în România și Republica Moldova”. După 

dezbaterile asupra problemelor pe care le ridică actele de deontologie, Consiliul Uniunii 

Avocaților își exprimă speranța că noul Cod deontologic va deveni un act de referință pentru 

instituția avocaturii și va reflecta înțelegerea rolului avocatului în societate și a sistemului de 

relații avocat-client. 

În perioada octombrie–decembrie 2016, în conformitate cu obiectivul nr.IV al 

Strategiei Uniunii Avocaților din Moldova pentru perioada 2016-2020, cu suportul 

Consiliului Europei a fost elaborat un proiect de Comentariu la Codul deontologic al 

avocaților din Republica Moldova.  

Proiectul comentariului a fost elaborat de un grup de avocați: Vitalie Tăbîrță, Vadim 

Vieru, Zinaida Lupașcu, Anatolie Barbacar, Valerii Scutelnic, Tatiana Mocreac.  

Proiectul Comentariului asupra Codului deontologic a fost supus consultărilor publice 

prin publicarea pe pagina web a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. La moment acest 

Comentariu a fost expediat pentru avizare Consiliului Europei. 
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Comentariul asupra Codului deontologic va fi publicat la momentul aprobării finale 

a acestuia de către Oficiul Consiliului Europei și Uniunea Avocaților.  Iar noi, avocații, 

urmează să respectăm cu strictețe prevederile Codului deontologic având grijă de acțiunile 

noastre în cadrul ședințelor de judecată dar și în afara acestora și, mai ales, în comunicarea 

cu propriii colegi. Cu regret, avem multe cazuri în care, în calitate de obiect al discuțiilor 

Comisiei de etică și de disciplină, apar disputele dintre avocați, cel mai recent caz fiind cel al 

avocatului Pașcanean Tudor cu avocata Doina Ioana Străisteanu. 

La acest capitol menționăm și întrevederea cu dnii Aivars Ostapko, Inguss 

Kalnins, Înalți Consilieri pentru Justiție și Procuratură din cadrul Misiunii Înalților Consilieri 

ai Uniunii Europene pentru Moldova, președintele Uniunii Avocaților, Lozan Nina, și 

membrii Comisiei pentru etică și disciplină, Gafton Mihail, Tăbîrță Vitalie și Barbacar 

Anatolie. În cadrul acestei întrevederi s-a produs un schimb de opinii asupra conceptelor de 

cooperare a  Misiunii Înalților Consilieri cu instituția avocaturii din Moldova, în particular, 

acestea privind elaborarea și semnarea unui document comun privind standardele etice de 

comunicare dintre actorii justițiari în afara procesului, inspirat din Principiile de la Bangalore 

și comentariile asupra acestora. 

Fiind lansată de Uniunea Avocaților ideea de a elabora și a semna, împreună cu 

Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procuraturii, Carta 

Interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților, Consiliul Superior al 

Magistraturii a format un grup de lucru în acest sens din care fac parte si reprezentanții 

Uniunii Avocaților, grup constituit după modelul colegilor noștri din România, la care 

urmează să participăm activ. 

 

 Politica de comunicare- transparență 

O altă fațetă a activității Consiliului Uniunii Avocaților a fost, în perioada de 

raportare, implementarea și realizarea Strategiei  și Politicii de comunicare a Uniunii 

Avocaților din Moldova aprobate prin hotărârea Consiliului din 26 februarie 2016, aceasta 

stabilind un cadru clar de inițiere și de desfășurare a procesului de comunicare atât în 
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interiorul organizației, cât și în exterior: în republică și în afara ei. De asemenea, Politica de 

comunicare definește clar principiile de comunicare, stabilește responsabilitățile și tehnicile 

de realizare a comunicării și vizează atât organele de conducere ale instituției, barourile, 

comisiile și aparatul avocaturii, asociațiile create în cadrul Uniunii, avocații-membri și 

avocații-stagiari.  

Comunicarea propriu-zisă s-a realizat prin intermediul rapid și extrem de util al 

spațiului virtual, astfel putem afirma cu siguranță că toți avocații și toate structurile din 

cadrul UA au avut acces sigur și egal la informațiile difuzate de Consiliul UA, președintele 

UA, comisiile din cadrul UA etc. Astfel, afirmăm cu siguranță că Uniunea a depus eforturile 

necesare pentru a disemina informația, asigurând accesibilitatea acesteia pentru oricine 

dorește s-o afle. În acest sens, deosebit de util a fost și în acest an site-ul oficial al Uniunii: 

www.avocatul.md; „Avocatul”, buletinul informativ al Consiliului Uniunii Avocaților, 

succesorul revistei „Avocatul”, care se publică în format electronic pe site-ul oficial al 

Uniunii Avocaților uam.md etc. 

 

Nu în cele din urmă, stimați colegi, vă aducem la cunoștință că am încheiat un 

contract cu Î.S. MoldData care este o întreprindere specializată în elaborarea sistemelor 

informatice pentru administrație şi business, menită să optimizeze  atât procesele de luare a 

deciziilor, cât şi activitatea curentă de management, care a prezentat o ofertă comercială 

preferențială pentru instalarea și deservirea avocaților la Sistemul informatic Moldlex. 

Sistemul informațional „Legislația Republicii Moldova" include baza de date juridice 

a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei. 

 

De asemenea, Uniunea Avocaților are acces la baza centrală de date a Cadastrului 

bunurilor imobile în urma semnării unui contract cu Întreprinderea de Stat „Cadastru”. Baza 

centrală de date este un sistem unitar si obligatoriu de evidență și de inventariere sistematică 

a tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul țârii din punct de vedere cantitativ, calitativ și 

http://www.avocatul.md/
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juridic, indiferent în posesia cui se află bunurile, precum și reprezentarea acestora pe planurile 

cadastrale și în documentele cadastrale. 

Astfel, la sediul Uniunii Avocaților,  există un calculator în care sunt accesibile și  vă 

pot fi disponibile: 

-         Sistemul Informatic „Moldlex”; 

-         Baza centrală de date a Cadastrului bunurilor imobile. 

 

O acțiune importantă a constituit și înregistrarea siglei Uniunii Avocaților la 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Cunoaștem cu toții că numai 

înregistrarea mărcii îi conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, a o folosi pe 

teritoriul Republicii Moldova şi a interzice terțelor persoane să o folosească în diferite 

operațiuni, fără consimțământul titularului.  

Astfel, în urma discuțiilor, prin hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților s-a dispus 

înregistrarea Siglei la  AGEPI.  Toate acțiunile privind înregistrarea siglei au fost deja 

întreprinse, iar acum suntem în așteptarea adoptării deciziei de înregistrare a mărcii, 

înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor cu eliberarea certificatului de înregistrare 

a siglei. 

Totodată menționăm că Uniunea Avocaților duce o strictă evidență a corespondenței 

astfel, fiecare solicitare care a parvenit în adresa noastră, fie adresare, petiție, înștiințare, 

plângere a primit un răspuns neîntârziat.  

Uniunea Avocaților a expediat, la solicitarea instituțiilor sau din proprie inițiativă, 56 

de avize asupra proiectelor de legi, a proiectelor de hotărâri de Guvern, acestea fiind publicate 

pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților.  

 

De asemenea, Uniunea Avocaților a înaintat 2 proiecte de lege ferenda Ministerului 

Justiției, (concluziile și recomandările de lege ferenda la completarea Codului Civil și 

concluziile și recomandările de lege ferenda la Codul de Procedură Penală al Republicii 
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Moldova), proiecte care au fost apreciate și calificate ca fiind binevenite. Și aceste proiecte 

au fost publicate pe site-ul UA. 

 

 SRSJ 

Uniunea Avocaților participă activ, și de această data, la lansarea procesului de 

consultare publică pentru elaborarea unui nou document de politici în vederea continuării 

procesului de reformare a sectorului justiției pentru anul 2018-2024.  

Scopul primordial al noului document de politici în vederea continuării reformei 

sectorului justiției, rămâne a fi edificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, 

independent, transparent, profesionist şi responsabil față de societate, care să corespundă 

standardelor europene, să asigure supremația legii şi respectarea drepturilor omului, să 

contribuie şi să sporească asigurarea încrederii societății în actul de justiţie, promovând în 

continuare procesul de prevenire şi combatere a actelor de corupție şi a celor conexe actelor 

de corupție.   

Uniunea Avocaților și-a desemnat 3 reprezentanți pentru elaborarea lansării 

procesului de consultare publică pentru elaborarea unui nou document de politici în vederea 

continuării procesului de reformare a sectorului justiției. 

 Programul HELP 

Uniunea Avocaților a inițiat relația cu Programul HELP în primăvara anului 2015. În 

această perioadă a fost desemnată persoana de contact pentru coordonarea relației dintre 

Programul HELP și Uniunea Avocaților (avocatul Vladimir Palamarciuc), au fost certificați 

2 lectori (avocații Vadim Vieru și Vladimir Palamarciuc), a fost elaborat un raport privind 

necesitățile de instruire a avocaților și a avocaților-stagiari, sunt implementate 2 cursuri 

online cu tematica „Criterii de admisibilitate a cererii la CEDO” și, periodic, sunt organizate 

evenimente și prezentări de promovare a Programului HELP și a resurselor de instruire 

HELP.  

Programul European pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor Omului 

(Programul HELP) asistă 47 de state-membre ale Consiliului Europei (CE) în implementarea 
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Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale 

(Convenția) la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Comitetului de Miniștri 

(2004) 4, cu Declarația de la Interlaken din 2010, cu Declarația de la Brighton din 2012, cu 

Declarația de la Bruxelles din 2014, precum și cu Declarația de la Brussels din 2015 

 

 Spațiu avocați 

Avocații au obiective și cerințe comune în vederea respectării principiilor de 

integritate și de etică, principii proprii profesiei de jurist, indiferent de funcția pe care o 

îndeplinim: judecător, procuror sau avocat. Or, anume de la etică și de la respectarea 

principiilor proprii profesiei noastre începe numărătoarea faptelor concrete, sporește 

încrederea în sistem și în actul de justiție. 

Fiecare dintre noi cunoaște că eficiența justiției rezidă în calitatea actului de justiție, 

care la rândul său, emană un sentiment de siguranță față de cinstea, buna-credință și de 

sinceritatea justițiarilor în actul de înfăptuire a dreptății persoanelor și instituțiilor. Dar anume 

sectorul eficienței justiției din sistemul nostru național de drept suferă cel mai mult la nivel 

de autoritate, iar starea de lucru în justiție nu se schimbă, aici ne referim, mai ales la atitudinea 

magistraților față de avocați ca parte în proces. Atunci când avocații sunt nevoiți să aștepte 

ore în șir, pe coridoare, până vine rândul judecării cauzei în care participă, pe motiv că sunt 

citați la o oră, dar sunt invitați să participe la judecarea cauzei uneori și peste 3-4 ore. Uniunea 

Avocaților a intervenit prompt cu numeroase adresări în vederea schimbării modalității de 

programare a ședințelor de judecată pentru a evita și a exclude așteptările permanente și 

îndelungate ale avocaților care participă la actul de efectuare a justiției în instanțele de 

judecată, calificând starea de lucru persistentă în instanțe ca o mare problemă de etică. 

Consiliul Superior al Magistraturii ne-a informat că soluționarea chestiunii privind 

schimbarea modalității de programare a ședințelor de judecată la Curtea de Apel Chișinău a 

fost pusă în sarcina președintelui acestei instanțe, care urmează să întreprindă acțiunile 

necesare în vederea redresării situației create. Mai mult ca atât, Uniunea Avocaților a adresat 

Consiliului Superior al Magistraturii o cerere prin care a solicitat întreprinderea măsurilor de 
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rigoare ce țin de competența CSM și atenționarea tuturor instanțelor de judecată privind 

necesitatea respectării prevederilor legii la capitolul dreptului avocatului de a lua cunoștință 

de materialele cauzei și a face copii de pe ele.  

La 30.12.2016, Uniunea Avocaților a formulat un mesaj către demnitari în scopul  

atenționării conducătorilor instituțiilor statului asupra multiplelor cazuri de încălcare a 

drepturilor şi intereselor legitime ale omului și/sau ale clienților, multe dintre care tind să 

capete un caracter sistemic. 

În acest sens, constatăm că sunt foarte frecvente cazurile de aplicare selectivă a legii, 

fiind flagrant încălcate normele procesuale care stabilesc condiţiile de inițiere a urmării 

penale, de reluare a acesteia, de punere a unei persoane sub învinuire şi de aplicare a măsurilor 

procesuale corelative. 

Pentru a evita în continuare încălcările și intimidările avocaților, Uniunea Avocaţilor, 

în calitatea sa de organ al autoadministrării avocaturii, a decis că va acţiona cu fermitate şi va 

utiliza toate formele de manifestare permise de lege pentru a asigura funcționarea cadrului 

legal în activitatea profesională a avocaților.  

Uniunea Avocaților a venit cu propunerea de a organiza în timpul cel mai apropiat, 

împreună cu reprezentanții  Consiliul Superior al Magistraturii și ai Curții de Apel 

Chișinău, o masa rotundă  cu genericul „Probleme de drept și comunicarea judecător-

avocat”, la care  să participe judecători (în special, de la Curtea de Apel Chișinău), avocați, 

reprezentanți ai CSM, în cadrul conferinței să fie discutate toate problemele actuale abordate 

de avocați. Scopul acestei întruniri era de a iniția bunele practici cu privire la comunicarea 

dintre avocați și judecători în vederea stabilirii relațiilor interprofesionale, 

interconstituționale corecte. La moment suntem în așteptarea răspunsului la solicitarea 

noastră. 

De asemenea, Uniunea Avocaților s-a adresat de mai multe ori Consiliului Superior 

al Magistraturii și Curții de Apel Chișinău pentru soluționarea de urgență a problemei, a 

veșnicei noastre probleme: crearea condițiilor elementare de muncă pentru avocați în incinta 

instanțelor de judecată, repartizarea unui spațiu care ar include un vestiar, o cameră de 
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așteptare și de pregătire pentru participare la ședințe.  În urma discuțiilor și a repetatelor 

demersuri, am fost informați de către toate instanțele de judecată la care etapă de amenajare 

sunt spațiile destinate avocaților. Curtea de Apel Chișinău, a amenajat în blocul vechi al Curții 

un spațiu, însă acesta nu rezistă cerințelor înaintate de avocați. Avocații și-au dorit un spațiu 

doar pentru avocați, dar nu pentru publicul larg. Toată corespondența – întrebările și  

răspunsurile referitoare la chestiunea dată – au fost publicate pe site-ul oficial al Uniunii 

Avocaților, pentru informarea avocaților. 

 

 Recomandarea Curții Supreme de Justiție nr.94 

O altă temă de discuție controversată în cadrul ședințelor Consiliului Uniunii 

Avocaților a fost Recomandarea Curții Supreme de Justiție nr.94 din 28 noiembrie 2016, cu 

privire la aplicarea prevederilor din Codul de procedură penală care reglementează unele 

aspecte ce ţin de reprezentarea în instanța judecătorească a inculpaților de către avocaţii aleşi. 

 La 20 decembrie 2016, Uniunea Avocaţilor a înaintat o solicitare Curții Supreme de 

Justiție de revizuire a  Recomandării nr. 94, alăturat  fiind prezentată opinia Uniunii 

Avocaţilor. 

Prin răspunsul Curții Supreme de Justiție  din 13 februarie 2017,  am fost informați că 

înalta instanță a luat act de cele consemnate în solicitare ,,în vederea înlăturării unor omisiuni 

redacționale”. Însă am constatat, cu regret, că Recomandarea nr.94 nu a fost supusă 

modificărilor solicitate de Uniunea Avocaților. Astfel, potrivit hotărârii Consiliului Uniunii 

Avocaților din 31 martie 2017, s-a decis  a înainta Ministerului Justiției propuneri de 

modificare a Codului de procedură penală privind aspectele ce țin de reprezentarea în instanţa 

judecătorească a inculpaților de către avocaţii aleși. Această propunere a fost formulată și 

înaintată Ministerului Justiției.  

Aducem mulțumiri domnilor Tudor Osoianu şi Viorel Berliba care și-au exprimat 

opinia vis-à-vis de Recomandarea 94. 
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 Cheltuieli de judecată 

O altă problemă deranjantă în mediul avocaților constituie cheltuielile de judecată. 

Uniunea Avocaților a purtat discuții cu conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, 

fiindu-i expediată  o adresare cu anexarea a 33 de sesizări ale avocaților, cu indicarea 

concretă a cauzelor de diminuare nejustificată a cheltuielilor, aceeași adresare cu toate 

anexele a fost adresată și Curții Supreme de Justiție solicitând o interpretare de aplicare 

uniformă a legislației relevante în vigoare în vederea încetării diminuării nejustificate a 

cheltuielilor de judecată pentru partea câștigătoare a procesului respectiv. 

Toate aceste situații au repercusiuni asupra calității actului de justiție, de aceea 

Uniunea Avocaților, de fiecare dată când apar astfel de situații, este receptivă și intervine în 

vederea soluționării situațiilor create. 

Astfel, la 05 iulie 2017, am primit răspuns la adresarea noastră unde se menționează 

că „Curtea Supremă de Justiție generalizează practica judiciară și analizează statistica 

judiciară proprie, dă explicații din oficiu în chestiunile  de practică judiciară ce nu țin de 

interpretarea legilor și nu au caracter obligatoriu pentru judecători”. Totodată se specifică 

faptul că Curtea Supremă de Justiție a adoptat Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție 

nr. 6 din 24.12.2012, privind modificarea și completarea Hotărârii explicative „Cu privire la 

practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației despre încasarea cheltuielilor 

de judecată în cauzele civile” nr.25 din 28.06.2004, precum și Recomandarea nr. 23 din 

11.01.2012 privind unele aspecte ale încasării cheltuielilor de asistență juridică, publicate pe 

pagina web a instanței (www.csj.md)  la compartimentul „unificarea practicii judiciare”.  

Astfel, hotărârile explicative ale Curții Supreme de Justiție au un caracter de recomandare, 

iar judecătorul la examinarea cauzei civile in concreto, urmează să aplice prevederile legale 

în virtutea principiului independenței. 

Deasemenea în acest răspuns se menționează că toate obiecțiile, avocații urmează să 

le înainteze în fața instanței de judecată la examinarea cauzei civile concrete.  

 

 

http://www.csj.md/
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 Penitenciarul 

Vrem să menționăm și situația creată în toamna anului 2016 la intrarea în Izolatorul 

de urmărire penală nr.13 din mun. Chișinău, când administrația acestuia a plasat un anunț 

prin care se avertiza că, în conformitate cu ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare 

nr.419 din 06.09.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de acces 

și de efectuare a controlului de specialitate la intrare în locul de deținere asupra avocaţilor, 

notarilor sau mediatorilor sosiți la întrevedere”, se va efectua în baza cererii prealabile depuse 

conform anexei nr.3 la regulamentul dat, cu întocmirea procesului-verbal de efectuare a 

controlului de specialitate conform anexei nr.2 a regulamentului. 

Tot acolo era plasat și un model, potrivit căruia, în sfidarea legii, avocaţii trebuiau să 

adreseze șefului penitenciarului o „cerere prealabilă”, în care să ceara ca acesta să autorizeze 

întrevederea. 

Uniunea Avocaților a calificat pretinsul regulament ca fiind un act vădit contrar 

prevederilor legale şi bunului simț, adoptat în grabă cu ignorarea bunelor practici stabilite şi 

a legislației privind transparența decizională. 

Începând cu 14 septembrie 2016, conducerea Uniunii Avocaților a avut un șir de 

discuții cu reprezentanții Ministerului Justiției și ai Departamentului Instituții Penitenciare, 

care urmau să definitiveze Regulamentul privind procedura de acces și de efectuare a 

controlului de specialitate la intrare în locul de deținere asupra avocaților, notarilor și 

mediatorilor. 

În urma nenumăratelor adresări expediate Ministerului Justiției și Departamentului 

instituțiilor penitenciare, care au rămas fără atenția responsabililor, în urma elaborării de către 

Uniunii Avocaților a avizului din 04.02.2016 la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

completarea pct.312 din „Statutul executării pedepsei de către condamnați” aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.583 din 26 mai 2006, prin hotărârea președintelui Lozan Nina, s-a 

dispus convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Avocaților privind analiza 

situației create la Penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău prin aprobarea de către 

Departamentul Instituții Penitenciare a Regulamentului privind procedura de acces și de 
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efectuare a controlului de specialitate la intrările în locurile de detenție asupra avocaților, 

notarilor sau mediatorilor sosiți la întrevedere. 

În urma dezbaterilor membrii Consiliului au decis să înainteze un ultimatum 

Ministerului Justiției pentru anularea Regulamentului privind procedura de acces și 

efectuarea controlului de specialitate la intrare în locul de deținere asupra avocaților, notarilor 

și mediatorilor sosiți la întrevedere; coordonarea în prealabil cu Uniunea Avocaților a oricăror 

acțiuni sau acte normative care ar putea avea ca efect încălcarea dreptului la apărare a 

persoanelor, inclusiv prin restricționarea accesului avocaților la clienții lor. Până la 

satisfacerea condițiilor menționate, Uniunea Avocaților a declarat greva japoneză.  

În scurt timp, Uniunea Avocaților a fost informată despre anularea acelui Regulament, 

iar pentru soluționarea problemei privind amenajarea locurilor sau încăperilor, pentru 

întrevederile avocaților, spațiul a fost amenajat cu concursul Uniunii Avocaților, care a 

instalat mobilierul necesar. La fel, au fost amenajate și două încăperi la intrarea în 

Penitenciarul nr. 13 destinate întrevederilor cu clienții săi. 

 

 Regimul fiscal 

Stabilirea unui regim fiscal, de asigurări sociale și medicale pentru reprezentanții 

profesiilor conexe sistemului justiției a stârnit un șir de controverse în rândul avocaților. 

Începând cu luna septembrie 2016, Uniunea Avocaților a participat la un șir de 

întrevederi cu reprezentanții Ministerului Justiției și ai Ministerului  Finanțelor în cadrul 

cărora au avut loc consultări publice asupra subiectului regimului fiscal aplicat 

reprezentanților profesiilor libere conexe sistemului justiției, propunerile noastre au fost 

atunci acceptate,  însă proiectul înaintat spre aprobare demonstrează contrariul. Acest fapt 

trezește nedumerire și discriminează avocații în raport restul contribuabililor. 

În acest sens, Rezoluția Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a Asociației Ligii 

Naționale a Notarilor din Republica Moldova, a Asociației Uniunii Notarilor din Republica 

Moldova, a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și a 

Uniunii Administratorilor Autorizați din 08.08.16, expediată anterior Ministerului Justiției 
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reiterează asupra instituirii în privința reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției  

a unui regim fiscal conform conceptului formulat de experții UNDP, concept ce se înscrie și 

în standardele Convenției-model a OCDE cu privire la impozitele pe venit, cu acordarea 

dreptului de opțiune între următoarele regimuri de impozitare: 

- regimul de impozitare aplicabil întreprinderilor mici și mijlocii; 

- regimul de impozitare aplicabil persoanelor ce practică activitate de 

întreprinzător; 

- regimul de impozitare hibrid, rezultat din contrapunerea sistemului de impunere 

a persoanelor ce practică activitatea de întreprinzător și a sistemului de impunere aferent 

persoanelor fizice (cota de impozitare în mărime de 7%, 18% din venitul încasat, cu drepturi 

de deducere). 

Am insistat repetat prin nenumărate solicitări expediate Parlamentului RM și 

Ministerului Finanțelor asupra păstrării, în privința reprezentanților profesiilor conexe 

sistemului justiției, a cotelor de 7% şi 18% din venitul încasat, cu păstrarea dreptului la 

deducerea cheltuielilor profesionale. Considerăm că mențiunea din proiectul politicii bugetar-

fiscale pentru anul 2017 constituie o discriminare nejustificată și o taxare nemeritată în raport 

cu avocații. Discriminare care va afecta cel mai mult avocații cu venituri modeste, aceștia 

fiind majoritatea covârșitoare, precum și avocații veniturile cărora provin din asistența 

juridică garantată de stat.  

Avantajul reformei fiscale în privința avocaților este că au dispărut dubiile 

privind dreptul avocaților de a deduce cheltuielile profesionale precum și beneficiul de 

amânare a plății trimestriale a impozitului cu o lună. Totodată, am reușit să blocăm 

inițiativele statului de a le impune avocaților un impozit minim de 3% din volumul total 

de onorarii chiar și în situația în care cheltuielile depășesc veniturile.  

 

O altă problemă cu care avocații se confruntă și necesită a fi soluționată este 

problema privind utilizarea serviciilor electronice de raportare și semnătura electronică 

„Fiscservinform” de către avocații din cadrul Birourilor Asociate de Avocați și problema 
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privind taxele și impozitele avocaților membri ai Birourilor asociate care se plătesc de către 

Birourile Asociate de Avocați din care fac parte sau fiecare avocat își plătește impozitele 

personal, de pe contul său propriu pe conturile teritoriale conform domiciliului înregistrat al 

acestuia. 

Deoarece răspunsul primit de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este neclar, am 

insistat asupra unei întrevederi în cadrul căreia reprezentanții Uniunii Avocaților au convins 

factorii de decizie ai Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre necesitatea soluționării 

acestor probleme. Aceștia au promis că vor da indicații suplimentare inspectoratelor fiscale 

pe sectoare în partea ce ține de înregistrarea avocaților din cadrul Birourilor Asociate de 

Avocați, la Fiscservinform privind semnătura digitală pentru a facilita această procedură, 

precum și că își vor revizui poziția privind posibilitatea de achitare a impozitelor pentru  

avocați de către Birourile Asociate de Avocați de pe contul bancar unic al Biroului. Astfel, 

la 06.07.2017, Ministerul Finanțelor, Serviciul fiscal de stat ne-a expediat răspuns la 

adresarea noastră unde dau explicații amănunțite asupra modalității de utilizare a 

instrumentelor de plată și modul de completare al ordinului de plată.  

 

 Grupul de lucru. Ministerul Finanțelor 

Stimați avocați, va aducem la cunoștință că Ministerul Finanțelor din Republica 

Moldova a plasat, la 24 mai 2017, un anunț cu privire la selectarea elaboratorilor actelor 

normative: „Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică 

activitatea profesională (avocați, notari, executori, mediatori, administratori autorizați); 

Indicații metodice privind particularitățile contabilității în sistemul parteneriatului public-

privat, Uniunea Avocaților a creat un grup lucru pentru elaborarea opiniei Uniunii Avocaților 

și prezentarea acesteia Ministerului Finanțelor.  În cadrul Grupului de lucru participă avocați 

și contabili ai Birourilor Asociate de Avocați.  

După o sinteză a opiniilor pertinente ale membrilor grupului de lucru, avocatul 

Criclivaia Mariana – conducător al acestui grup – va formula opinia Uniunii Avocaților și, 
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după aprobarea acesteia de către conducerea Uniunii Avocaților, o vom prezenta Ministerului 

Finanțelor din Republica Moldova.  

Pentru o mai bună colaborare conducerea Uniunii Avocaților a decis includerea în 

grupul de elaboratori a tuturor contabililor care  deservesc  Birourile Asociate de Avocați și 

Cabinetele Avocaților. 

      Astfel la 19.09.2017, în incinta sediului Uniunii Avocaților, a avut loc masa 

rotundă cu subiectul „Evidența contabilă a activității avocaților”, la care au participat toți 

contabilii din cadrul Birourilor Asociate de Avocați și din cadrul Cabinetelor Avocaților. 

       La această întrunire s-a luat în discuție ideea de elaborare a indicațiilor metodice 

privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică activitatea profesională (avocați, 

notari, executori judecătorești, mediatori, administratori autorizați), iar avocații și contabilii 

care deservesc Birourile Asociate de Avocați și Cabinetele Avocaților au fost rugați să vină 

cu propuneri în acest sens, până la următoarea ședință a grupului de lucru. 

       

 Avocații drepturilor omului sunt în pericol 

Instituția avocaturii din Republica Moldova își exercită atribuțiile în limita și sub 

garanția prevederilor constituționale a Legii cu privire la avocatură, a Statutului profesiei de 

avocat, a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, adoptând  principiile 

şi normele unanim recunoscute în plan internațional 

Având scopul şi misiunea asigurării dreptului la apărare, a drepturilor, libertăților 

fundamentale şi intereselor legitime ale cetățenilor, Uniunea Avocaţilor, în calitatea sa de 

unic organ de autoadministrare a activității avocaţilor, a formulat un mesaj în scopul  

atenționării instituțiilor statului asupra multiplelor cazuri de încălcare a drepturilor şi 

intereselor legitime ale omului și/sau clienților, multe dintre care tind să capete un caracter 

sistemic. 

În acest sens, am constatat că sunt foarte frecvente cazurile de aplicare selectivă a 

legii, fiind încălcate flagrant normele procesuale care stabilesc condițiile pornirii urmăririi 
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penale, reluării acesteia, punerii unei persoane sub învinuire şi aplicării măsurilor procesuale 

corelative.  

Exemplele concrete care ar ilustra încălcările enunțate au fost expuse punctual în 

cadrul multiplelor noastre întâlniri cu diriguitorii sistemului de drept și în repetatele nostre 

scrisori expediate către aceștia pe parcursul perioadei de raportare. 

Faptul de persecutare și de intimidare a avocaților încalcă grav și în mod direct 

garanțiile și imunitățile avocaților prevăzute de Constituția Republicii Moldova, Legea cu 

privire la avocatură, Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăților 

Fundamentale etc. 

În contextul celor expuse, am solicitat monitorizarea situației privind rolul avocaturii 

în înfăptuirea actului de justiţie, inclusiv CCBE, și am solicitat să fie susținută urgent 

avocatura din Republica Moldova pentru a contracara toate formele de abuz practicate de 

autoritățile naționale. 

Cazul colegilor noștri Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi denota faptul că sistemul 

inoculează frica în avocați,  aceștia fiind bănuiți pe nedrept, fără probe, de comiterea faptelor 

penale în cadrul apărării drepturilor clienților lor, fiindu-le pornite dosare penale pentru așa-

zisele infracțiuni subiecți ai cărora avocații nu pot fi. 

Neapărat ținem să menționăm și faptul că factorii de decizie ai Uniunii Avocaților – 

Consiliul Uniunii Avocaților și președintele ei – au fost receptivi la toate problemele cu care 

s-au confruntat colegii noștri și, în acest context, la 22 decembrie 2016, Uniunea Avocaților 

a făcut publică adresarea avocaturii către demnitarii statului, prin care a cerut un  lucru absolut 

legal: aplicarea corectă a legii, în conformitate cu prevederile ei concrete față de avocați. În 

aceeași adresare au fost enumerate o serie întreagă de încălcări comise de funcționarii statului 

față de avocați, printre acestea fiind și acțiunile de intimidare a avocaților Veaceslav Țurcan 

și Maxim Belinschi.  

Răspunsul CCBE la solicitarea de ajutorare a Uniunii Avocaților a sosit neîntârziat, 

fiind concis, prompt, în cunoștință de cauză și cu referiri pertinente la legislația internațională. 
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Răspunsul CCBE este unul de susținere a acțiunilor întreprinse de Uniunea Avocaților pentru 

a apăra  breasla și a nu permite imixtiunea de orice fel  în activitatea profesională a avocaților.  

La 01 martie 2017, Uniunea Avocaților a organizat o conferința de presă „Sistemul 

inoculează frica în avocați”, anunțând poziția de fapt în relațiile avocaturii cu sistemul de 

drept și cerând următoarele: 

1. De la Parlamentul Republicii Moldova – interpretarea articolului 3521 CP. 

2. Să fie suspendată urmărirea penală în cauzele penale ale avocaților Țurcan și 

Belinschi până la elucidarea, în fapt și în drept, a legalității prevederilor din articolul 3521 CP. 

3. De la Ministerul Justiției: să înainteze de urgență un proiect de modificare a legii 

penale și contravenționale prin care activitatea avocaților să fie protejată de orice tip de 

imixtiune, iar funcționarii organelor de stat, care fac uz de imixtiune, să fie supuși răspunderii 

legale. 

În situația concretă, am fost puși în situația să anunțăm că, în funcție de conținutul 

răspunsurilor și al acțiunilor organelor de decizie la Hotărârea din 24 februarie 2017 a 

Consiliului Uniunii Avocaților și de promptitudinea acestora, vom face uz de dreptul de a 

convoca Congresul extraordinar al avocaților în cadrul căruia avocatii vor decide alte căi de 

rezistență și de protecție a profesiei. 

La solicitarea Uniunii Avocaților adresată Parlamentului de interpretare a art. 3521 

CP, Comisia juridica numiri și imunități că deputații nu pot da aprecieri sau explica anumite 

prevederi legale în contextul unor spețe, cauze penale sau litigii examinate în instanța de 

judecată. 

Nici celelalte cereri nu au fost satisfăcute. 

Uniunea avocaților a înaintat Ministerului Justiției propuneri de modificare și de 

completare a Codului contravențional și penal, modificări prin care activitatea avocaților ar 

fi protejată de orice tip de imixtiune, iar funcționarii organelor de stat care fac uz de imixtiune 

ar fie supuși răspunderii legale. Ministerul Justiției ne-a informat că a demarat procedura de 

elaborare a proiectului de lege privind modificarea si completarea Codului penal și a Codului 
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contravențional, astfel propunerile prezentate vor fi examinate sub aspectul oportunității 

includerii în proiectul de lege. 

 

 Cazul avocatului Rudenco E. 

Un caz recent de reacție imediată a conducerii Uniunii este cel al colegului nostru 

Rudenco Eduard. Prin promptitudinea reacției ne-am manifestat îngrijorarea asupra atenției 

cu care sunt urmăriți avocații din Republica Moldova de către organele de apărare a ordinii 

publice. 

La 12 mai 2017, mai multe instituții media din Republica Moldova au difuzat știrea 

prin care se menționa că avocatul Eduard Rudenco, aflându-se în compania unei prostituate, 

ar fi fost prins beat la volan de către organele de poliție. Pentru confirmarea informației 

dezvăluite de mass-media, publicului i-au fost prezentate imagini video surprinse cu o cameră 

de luat vederi, însă fără a fi elucidată identitatea autorului imaginilor și motivul ingerinței în 

viața privată a dlui Eduard Rudenco. 

Ținem să atragem atenția tuturor asupra faptului că, la momentul difuzării știrii despre 

pretinsele acțiuni ilegale și amorale ale avocatului Rudenco, vinovăția acestuia nu era 

demonstrată nici prin probe legale și nici în cadrul unui proces judiciar. Corespunzător, 

acuzațiile aduse acestuia în spațiul public au constituit o încălcare a principiului prezumției 

de nevinovăție și o imixtiune directă în viața privată a persoanei. 

Uniunea Avocaților condamnă vehement implicarea oricui (inclusiv a organelor 

statului) în viața privată a colegilor noștri, astfel apărând un drept consfințit de Constituție și 

de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale, 

convenție la care suntem parte. 

În același timp, nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că, în ultima perioadă, tot mai 

frecvent, apărătorii implicați în dosare de rezonanță, devin protagoniștii unor acțiuni, lipsite 

de temei și de legalitate, acțiuni întreprinse de organele de urmărire penală, precum și de 

portalurile de știri (RUDENCO E., ISTRATE A., URSACHI A., MALIC GH.). Toate aceste 
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acțiuni au menirea de a influența independența avocatului, fapt inadmisibil într-un stat de 

drept. 

Ne exprimăm convingerea că atât reprezentanții mass-media, cât și reprezentanții 

organelor de forță și de drept, în condițiile prevăzute de lege, vor participa la detensionarea 

relațiilor create cu privire la cooperarea dintre avocați și ceilalți actori ai sistemului de justiție, 

bazându-se pe principii de legalitate și de echitate. 

Astfel, în calitatea mea de conducător al instituției și de apărător al intereselor 

avocaturii, am solicitat întotdeauna insistent încetarea imediată a ingerinței în viața privată a 

apărătorilor și prevenirea acțiunilor abuzive admise intenționat atât de unii colaboratori ai 

organelor de drept, cât și de reprezentanți ai mass-media. 

 

 Evenimente corporative  

A venit momentul să remarcăm cu satisfacție că avocații au devenit în ultimul timp 

mai interesați de viața avocaturii și mai implicați în evenimente. Își manifestă interesul pentru 

realizarea obiectivelor propuse și participă mai activ la seminare, discuții, elaborări de avize,  

în diversele grupuri de lucru formate în cadrul Uniunii Avocaților, în problemele de 

insolvabilitate, fiscalitate, asigurare medicală și socială,  elaborări de modificări a cadrului 

legal al avocaturii.  

Astfel, mulți dintre avocați, oricum ar percepe ei avocatura: ca pe o pasiune sau ca 

pe o profesie specială, ca pe un loc ordinar de muncă sau ca pe  o instituție de apărare a 

drepturilor persoanelor, ca pe o profesie care le-ar răsplăti generos timpul sau ca pe o artă a 

elocinței, a gândului fluent, a argumentului aducător de dreptate, s-au bucurat de sărbătorile 

corporative din cadrul Uniunii Avocaților și din cadrul structurilor ei. E vorba de Ziua 

Juristului, Ziua Avocatului, Ziua Primăverii și a Femeii, Crăciunul sau Anul Nou. Iar 

distincțiile înmânate celor mai buni dintre cei buni au răvășit sufletele și au mulțumit 

spiritele. 
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Le mulțumim tuturor colegilor noștri, și pe această cale, pentru implicare, participare 

și dăruire, tuturor celor care nu sunt indiferenți față de viața structurii din care facem parte cu 

toții. 

Vreau să vă asigur că, în activitatea sa, Consiliul Uniunii Avocaților și-a onorat 

obligațiunile prevăzute de Legea cu privire la avocatură și de Statutul profesiei de avocat, a 

urmărit scopul consolidării și bunei funcționări a instituției Avocaturii, a fost și va fi receptiv 

la propunerile și opiniile Dvs., inclusiv la cele care vor fi pronunțate în cadrul Congresului 

din 06 octombrie 2017, asigurându-Vă că toate acestea vor constitui obiectul discuțiilor și al 

activității de viitor al Consiliului Uniunii Avocaților. 

 

Aici Raportul se încheie. 

 

 

 


