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Raportul anual de activitate al Consiliului 

 Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

 

Stimați colegi avocați delegați, 

Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 la art. 36 alin. (1)prevede expres că 

Congresul se constituie din avocaţii delegaţi de fiecare Barou, conform 

normei de reprezentare stabilită în Statutul profesiei de avocat şi din membrii 

Consiliului. 

Potrivit prevederilor art. 37 lit. g) a Legii nr. 1260-XV, Congresul 

avocaţilor  din Republica Moldova: “audiază şi aprobă Raportul anual 

privind activitatea Consiliului”. 

Prezentul Raport privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaţilor, este 

pentru perioada  9 octombrie 2018 – 22 noiembrie 2019. 

Pe durata perioadei menţionate, Consiliul s-a întrunit în 9 şedinţe 

ordinare, şi 8 şedinţe extraordinare. Şedinţele din 25 ianuarie şi 22 februarie 

2019, nu au fost deliberative. Prezenta membrilor Consiliului este reflectată 

în următorul tabel general:  

 

Nr. 

ord 

Numele şi Prenumele Nr. de ședințe 

1 Emanoil Ploşniţa 19 

2 Iurie Mărgineanu 17 

3 Petru Munteanu 19 

4 Mihail Lupu 19 

5 Ion Dron 11 

6 Alla Chebac 15 

7 Tănase Constantin 13 

8 Octavian Cazac 12 

9 Ţurcan Veaceslav 18 

10 Victor Arnaut 17 
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11 Constantin Botnari 19 

12 Boris Lichii 12 

13 Dorin Popescu 17 

 

 Pe ordinea de zi, în mare parte au fost subiecte care înglobează 

activitatea diurnă a Uniunii, iar hotărârile cuprind în mare măsură 

proceduri de organizare şi reorganizare, precum ar fi: aprobarea 

suspendării activității de avocat, aprobarea încetării activităţii de avocat, 

aprobarea înregistrării contractelor de stagiu profesional al avocatului, dar 

şi altele. Cu toate acestea, există câteva subiecte care sunt cu titlul de menţiune 

şi care se vor prezenta în faţa dumneavoastră: 

 Pentru buna coordonare, a fost actualizat şi aprobată lista 

avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei de avocat. Lista a fost actualizată 

şi prezentată Consiliului în forma nouă, pentru 2019. Necesitatea  survine 

inevitabil din nevoia de a duce o evidenţă actuală şi strictă în ceea ce priveşte 

numărul avocaţilor cu drept de exercitare profesională. Totodată, pe lângă 

banala necesitate de actualizare a bazei de date, aceasta reprezintă şi o 

informaţie actuală care oferă clienţilor posibilitatea de nu fi 

consultaţi/reprezentaţi de oameni fără bună credinţă; 

 Conform tuturor procedurilor legale şi întru respectarea legislaţiei 

în vigoare, Consiliul Uniunii a aprobat lista cu avocaţii selectaţi pentru a 

reprezenta interesele Uniunii, şi care au calitate de membri în cadrul 

procesurilor de achiziţii publice. Astfel, suntem asiguraţi cu prezenţa colegilor 

noştri care vor lua cele mai bune decizii în favoarea instituţiei, dar mai mult 

decât atât, este o procedură care nu a fost respectată până acum şi 

tărăgănarea ar fi reprezentat un dezavantaj pentru noi; 

 Tot în cadrul acestui an, Consiliul Avocaţilor a aprobat Planul de 

achiziţii pentru 2019, fiind incluse acele nevoi care reprezintă o necesitate 

acută şi nu pentru crearea unui confort; 
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 Un lucru foarte important, în opinia mea, care a fost realizat, a 

reprezentat aprobarea formularelor fişelor de post pentru angajaţii Uniunii 

Avocaţilor din Republica Moldova. Asta se explică prin următoarele: pentru 

buna organizare şi desfăşurare a atribuţiilor angajaţilor, repartizarea 

obligaţiilor şi responsabilităţilor per angajat şi conform cunoştinţelor sale 

profesionale. De asemenea, astfel am putut organiza activitatea 

administrativă a instituţiei şi respectiv a dus la reorganizarea necesităţilor 

de personal; 

 Pe lângă multitudinea de hotărâri şi examinări, Consiliul a acordat 

o atenţie deosebită faptelor şi acţiunilor care compromit imaginea 

avocaţială, dar şi a unor avocaţi. În acest context, Consiliul a venit cu o poziţie 

publică cu privire la cazul avocaților Ţurcan şi Belinschi, unde a existat vădit 

o imixtiune în activitatea avocaţilor. Am considerat, că în acest caz, care a 

reprezentat unul de natură gravă pentru imaginea avocaturii, pe lângă toate 

demersurile şi acţiunile făcute, este nevoie de o opinie publică  repetată a 

instituţiei, pentru a atenţiona cu privire la fărădelegile comise şi gravitatea 

situaţiei şi a dinamicii în acest sens; 

 În perioada menţionată mai sus, printre importante decizii a 

Consiliului, a fost şi aprobarea Planului de acţiuni al Uniunii Avocaţilor din 

Republica Moldova privind măsurile întreprinse, în vederea implementării a 

legii nr. 308 din 22.12.2017, cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului. În scopul cooperării şi a schimbului de 

informaţii pentru fortificarea eforturilor statului de drept  în prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Uniunea Avocaţilor 

din Moldova şi Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au 

semnat Acord de Cooperare. Astfel că, Planul de acţiuni pe acest segment, 

reprezintă una dintre angajamentele asumate de către Uniune. 

 Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova a aprobat în 

perioada menţionată şi Regulamentul cu privire la procedura de arhivare, 

care a reprezentat un obiectiv pentru durata unui an. Aceasta derivă din lipsa 
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unei baze de date care ar oferi o bună evidenţă a evoluţiei instituţionale,dar 

şi profesionale ale avocaţilor. Se va trece la procedura digitalizată pentru 

acces mai rapid la informaţie şi din considerentele de natură firească a 

stocării materialelor la tipar; 

 A fost desfăşurat un concurs ce prevedea selecţia unui nou Secretar 

General care are obiectivele unei coordonări efective administrative, dar şi 

financiară a instituţiei, fiind în imposibilitate în calitate de preşedinte al 

Uniunii să asigur în timpi reali toate aceste sarcini; Astfel că, avocatul  

Miroslav Şendrea, deține din decembrie 2018, funcţia de Secretar General 

interimar; 

 A fost aprobat şi statul de personal al Uniunii Avocaţilor din 

Republica Moldova, şi aici fac referinţă la personalul Uniunii, profesioniști 

încadraţi în domeniile de interes şi necesitate pentru instituţie; 

 Şi tot important este şi aprobarea Regulamentului cu privire la 

achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Uniunii Avocaţilor. 

Acest regulament a fost pus în aplicare în scopul reglementării procedurilor 

de achiziții a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, precum şi pentru asigurarea 

respectării a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime la 

implementarea scopului Legii cu privire la avocatură şi statutul profesiei de 

avocat. 

 A aprobat proiectul bugetului Uniuni Avocaților pentru anul 2020, 

pentru a fi propus spre aprobare Congresului Avocaților, care s-a întrunit 

astăzi 22 noiembrie 2019 în ședință. 

 Raportul privind activitatea grupului de lucru în vederea analizei 

legislației cu privire la protecția socială și medicală a avocaților și elaborarea 

propunerilor privind modificarea legislației, creat prin Hotărârea Consiliului 

din 27 octombrie 2017. 

 A examinat chestiunea privind imixtiunea organelor de urmărire 

penală în a activitatea avocaților. 
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 A examinat chestiunea privind atragerea ilegală la răspunderea 

penală a avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi, intervenind către 

Procurorul general  și efectiv solicitând scoaterea domnilor avocați de sub 

urmărire penală și clasarea procesului penal. Consiliul a solicitat atragerea 

la răspunderea penală a procurorilor care se fac vinovați de atragerea 

ilegală a avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi la răspunderea 

penală. 

 Au fost adoptate și alte hotărâri care au contribuit la buna 

exercitare a profesiei de avocat. 

 Merită a fi pusă în evidență Hotărârile Consiliului Uniunii 

Avocaților privind aprobarea proiectului acordului de colaborare între 

Camera Federală a Avocaților din Federația Rusă și Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova. Acord care, de altfel a fost semnat de președintele 

Camerei Federale a Avocaților din Federația Rusă, domnul Pilipenko Iurii și 

președintele Uniunii Avocaților, la 16 mai 2019, în cadrul Forumului juriștilor 

din Sankt Petersburg. 

La final aş dori să exemplific conţinutul scrisorii, sau mai bine zis a 

Declaraţiei Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova din 

11.06.2019. În calitate de organ reprezentativ şi deliberativ al tuturor 

avocaților din țară, a-m dorit să ne exprimăm poziția publică vis-a-vis de 

criza politică și instituțională din Republica Moldova, generată pe de o parte, 

de hotărârile adoptate de Președintele țării și reprezentanții forului legislativ, 

iar pe de altă parte, de soluțiile adoptate de către Curtea Constituțională a 

Republicii Moldova în data de 8 și 9 iunie 2019, atât în contextul reacțiilor 

exprimate în societate, cât și a celor exprimate public de unele instituții și 

organizații internaționale. 

Luând în considerare toate cele întâmplate, Consiliul Uniunii Avocaților 

şi-a exprimat totuși îngrijorarea față de hotărârile adoptate de către 

autoritatea de jurisdicție constituțională, şi anume pentru că nu a asigurat 



 

6 
 

realizarea principiului separării și buna funcționare a puterilor în stat, dând 

dovadă de lipsă de independență în procesul de luare a deciziilor. 

Astfel că, ne-am expus şi pe marginea ultimelor hotărâri ale Curții 

Constituționale, care au dus la constituirea unui dualism al puterii şi în 

consecință a unei crize a acesteia, ce afectează şi extrapolează întreaga 

societate, datorită interpretării ambigue a unor norme constituționale, care 

în lumina hotărârilor anterioare ale Curții, Nr. 30 din 01.10.2013 și Nr. 29 

din 24.11.2015 pentru interpretarea articolului 85 din Constituția Republicii 

Moldova, erau suficient de clare pentru a găsi necesar ca ulterior să se revină 

la interpretarea sensului și modalității de aplicare a acesteia. 

Consiliul Uniunii Avocaților, consideră că includerea în paragraful 16 al 

Deciziei nr. 83 în paranteze a textului „(90 de zile)” urma a fi justificată de 

către Curte sub aspectul respectării prevederilor articolelor 384, 385, 388 şi 

389 din Cod Civil, în condițiile în care, în conformitate cu prevederile art. 72 

alin. (2) al Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative, interpretarea 

oficială a legilor, altele decât cele Constituționale, ține de competența 

exclusivă a Parlamentului. 

Prin urmare, Curtea Constituțională trebuia să-și reconsidere poziția sa 

în privința termenului de 3 luni, care este un termen general de formare a 

Guvernului și de deblocare a procedurii de adoptare a legilor, care începe să 

curgă de la data apariţiei circumstanţelor. 

Ținând cont de caracterul definitiv şi executoriu al Hotărârilor Curții 

Constituționale, care pot fi revizuite, conform art. 72 din Codul jurisdicției 

constituționale nr. 505/1995, doar la inițiativa Curții Constituționale, prin 

decizie, adoptată cu votul majorității judecătorilor ei, Consiliul Uniunii 

Avocaților își exprimă speranța că Înalta Curte va lua în considerare opiniile 

formulate, va reuși să demonstreze voința de a recunoaște și a retracta 

incertitudinile jurisprudențiale, aceasta fiind unica soluție în restabilirea 

securității juridice, încetării crizei politice și instituționale din țară. 
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De menționat că, Declarația Consiliului din 11 iunie 2019 a fost preluată 

de mai multe agenții de presă, fiind noutatea zilei și apreciată în societate. 

 

1. Relațiile profesionale ale Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova cu partenerii externi 

Relaţii de colaborare a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, 

reprezentă unul din factorii importanţi pentru a gestiona şi fortifica bunele sau 

noile relaţii între instituţii. Aceasta presupune dincolo de toate, o posibilitate de 

a deschide noi oportunităţi de acces la proiecte, schimb de opinii, acces la 

conferinţe etc. 

Una din activităţile din cadrul mandatului meu de Preşedinte, a fost 

fortificarea relaţiilor cu instituţiile avocaţionale din alte state, precum şi cu 

organismele internaţionale cu sediul în Republica Moldova.  

Un alt motiv de ce, relaţiile internaţionale au constituit unul din obiectivele 

mele importante pe durata mandatului, a fost să ridic instituţia la nivelul 

cunoştinţelor în rândul instituţiilor ce cuprind meseria de avocat şi nu numai. 

Lipsa unei activităţi publice a instituţie pe acest segment, în sine nu aduce 

rezultate. Pozitiv privind situaţia, s-a obţinut recunoaşterea pe plan 

internaţional a instituţiei în rândul celor deja existente de ani de zile, dar şi 

reuşite de obţinere a unor acţiuni, suport, plan de buna practică, documente, 

instruiri. 

 În perioada ianuarie – februarie 2019, ca reprezentant al Uniunii 

Avocaţilor, am oferit un interviu pentru revista Legal Point, realizată la iniţiativa 

editurii Universul Juridic. Ediţia a apărut în România, iar scopul revistei a fost 

de a oferi spaţiul publicitar şi de promovarea şi Uniunii Avocaţilor din Republica 

Moldova.  Articolul a prezentat un rezumat în ceea ce priveşte obiectivele de bază 

a Uniunii, ideile pe care le promovăm, lacunele cu care se confruntă şi obiectivele 

de viitor. Totodată, revista a prezentat printr-o scurtă  descriere, tot ce ţine de 

colaborarea pe care o are Uniunea cu Uniunea Naţională a Barourilor din 

România.  
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 În perioada 28 februarie – 3 martie, la Viena a avut loc Balul 

Juriştilor, cu participarea tuturor ţărilor Uniunii Europene. Scopul 

evenimentului este unul profesional, dar şi politic. Prezenţa presupune o 

oportunitate de a cunoaşte conducerea altor instituții similare, dar şi de a lega 

discuţii pentru o eventuală colaborare. În particular, în cadrul evenimentului am 

reuşit să obţin promisiunea de a primi ajutor din partea Camerei Federale a 

Avocaţilor din Rusia pentru semnarea unui acord de colaborare şi schimb de 

experienţă între avocaţi pentru o mai bună aplicare a normelor internaţionale în 

profesia de zi şi nu numai. Tot în cadrul Balului Juriştilor, am avut oportunitatea 

de  a face o scurtă prezenta despre instituţia noastră, obiectivele pe care le avem, 

situaţiile de declin de ordin legislativ şi politic, precum şi influenţa politicului în 

exercitarea profesiei de avocaţi.  

 În perioada 4-9 aprilie, la Timișoara, România a avut loc Turneul de 

minifotbal între avocaţi. În cadrul căreia a participat şi echipa de fotbal al 

Uniunii Avocaţilor. Aceasta pe lângă, activităţile sportive, evenimentul a 

reprezentat o bună platformă de discuţii despre situaţia avocaţilor, lipsurile 

legislative, presiunile politicului asupra avocaţilor, dar şi alte subiecte. În urma 

acestei participări, la scurt timp, Uniunea Avocaţilor a semnat cu alte barouri 

din România, Acte de Înfrăţire pentru o mai bună colaborare cu instituţiile 

avocaţiale. 

 Tot în perioada lunii aprilie, în virtutea unei dezvoltări profesionale 

speciale şi colaborare privilegiată, au fost semnate Acorduri de Înfrăţire între 

Uniunea Avocaţilor din Moldova şi Barourile Maramureş, Satul Mare și Sălaj 

din România. Asta a dus la fortificarea unei bune funcţionări a relaţiilor 

bilaterale în contextul evenimentului istoric - 100 de ani de la Marea Unire din 

1918. Acordurile  reprezintă baza  unei conlucrări profesionale între părţi prin 

cooperare, cunoaşterea reciprocă a nevoilor profesionale specifice şi a 

reglementărilor legale. De asemenea, documentele punctează drept obiective, 

iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri între avocaţi, susţinerea şi 

cooperarea, dar şi acordarea sprijinului reciproc la rezolvarea problemelor cu, 
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care se confruntă  cele două instituţii profesionale. Totodată, documentul asigură 

susţinere tinerilor avocaţi prin oferirea posibilităţilor de a efectua stagii de 

informare şi practică profesională, organizate în comun de părţile semnatare. 

Ca urmare a acestui eveniment, în iulie 2019, a avut loc o întâlnire organizată 

între Uniunea Avocaţilor şi Baroul Maramureş. În cadrul sesiunii de comunicare, 

avocatul italian Erdis Doraci, a vorbit despre experienţa sa în calitate avocat pe 

un anumit domeniu avocaţial, recuperarea prejudiciului material și moral 

cauzat cetățenilor Republicii Moldova, urmare a  accidentelor rutiere care au 

avut loc în una din țările Uniunii Europene. 

 În cadrul Forumului Juridic Internaţional care a avut loc în Federaţia 

Rusă în perioada 14-16 mai, am vorbit despre calitatea şi corectitudinea 

legislativă la capitolul onorariilor avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice 

prin contract sau în cadrul programului de asistenţă juridică garantată de stat. 

Am avut ocazia să expun practica Republicii Moldova la acest subiect, precum şi 

procedurile ce ţin de cheltuielile încasate de la clienţi şi lacunele la acest capitol. 

Am ţinut să vorbesc despre uniformizarea practicii judiciare şi am solicitat să 

organizăm evenimente comune care vor avea scopul de a face schimb de 

experienţă pe acest segment. 

 Tot în cadrul Forumului Juridic Internaţional de la Sank Petersburg, 

Uniunea Avocaților din Moldova și Camera Federală a Avocaţilor din Federaţia 

Rusă şi-au fortificat relaţiile bilaterale prin semnarea a două documente de 

colaborare - Carta Principiilor Fundamentale ale Avocaților, care prevede 

respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, principiile 

colaborărilor bilaterale, accesul la justiţie precum şi norme ce prevăd 

confidențialitatea relațiilor avocat-client şi Acordul de Colaborare care a pus 

baza unor stipulări care presupun schimb de practici şi organizarea 

evenimentelor  pe subiecte de interes comun. 

 La 23-26 mai 2019, Uniunea Avocaților din Republica Moldova a fost 

gazda Turneului de fotbal ”Cupa Uniunii Avocaților din RM la fotbal 2019”, la 

care au participat circa 350 avocați.  Scopul a fost de a încerca şi printr-o altă 
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modalitate de comunicare să fortificăm relaţiile şi să dăm naștere unei tradiţii. 

Dincolo de aceasta, a avut loc şi o rundă de discuţii cu cei prezent, fără echivoc a 

fost atins şi subiectul privind situaţia avocaţilor din România și Republica 

Moldova şi ceea ce se poate realiza pentru a reuşi o buna practică şi rezultate 

profesionale. 

 Am pledat întotdeauna pentru implicarea directă a avocaţilor în 

promovarea Uniunii. Tocmai de aceea,  la Erevan, Armenia, în perioada 3-4 

septembrie, doi avocaţi de la noi au participat la  Conferinţa Internaţională pe 

tematici comune şi de interes major pentru activitatea avocaţilor francofoni. 

Printre ţările participante se enumeră: Republica Moldova, România, Bulgaria, 

Armenia şi Cosovo.  Astfel de întâlniri au scopul de a reuni toate barourile libere 

şi independente ale avocaţilor francofoni pentru a face schimb de opinii şi bune 

practici profesionale. 

 În perioada 12-13 septembrie, la Ankara, Turcia, ca reprezentant al 

Uniunii Avocaţilor, am participat la evenimentul de aniversare a celor 50 de ani 

de la formarea Uniunii Colegiilor Avocaţilor din Turcia. În cadrul acesteia, am 

avut un mesaj de salut în care am accentuat deschiderea instituţiei pe care o 

reprezint în vederea unei colaborări de lungă durată pe segmentul schimbului de 

experienţă pe domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor omului. Tot atunci, am 

avut o întrevedere cu Preşedintele Uniunii Colegiilor Avocaţilor din Turcia, unde 

am discut despre posibilitatea semnării unui Acord de colaborare care va avea 

drept scop, schimbul de bune practici între avocaţi, dar şi organizarea de 

evenimente comune care vor îngloba interesele unei bune practici avocaţionale. 

Semnarea actului de colaborare urmează să aibă loc la Chişinău, în luna 

decembrie a acestui an. De asemenea, am avut discuţii despre modul de 

organizare şi administrare a resurselor financiare ale Uniunii Avocaţilor, şi am 

primit asigurări din partea aparatului administrativ al avocaţilor turci, în ceea 

ce priveşte suportul tehnic şi logistic necesar pentru elaborarea unui mecanism 

efectiv de administrare a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. 
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 În perioada 19-20 septembrie, am participat la evenimentul de 

semnare a Actelor de Înfrăţire cu încă trei Barouri din România. Este vorba 

despre, Barourile de Avocaţi Prahova, Ilfov şi Argeş. Documentele reprezintă 

continuitatea proiectelor şi planurilor comune care vor fi realizate în vederea 

consolidării relaţiilor între instituţii. Schimbul de bune practici avocaţionale şi 

profesionale, reprezintă interesul major pentru o bună colaborare pe termen 

lung. Tot în cadrul acestui eveniment, a fost punctat faptul de organizare a unei 

Conferinţe tematice la Argeş, cu participarea avocaţilor din Republica Moldova. 

Mai multe detalii organizatorice urmează a fi prezentate ulterior. 

 La 21 septembrie, un grup de reprezentanţi ai Uniunii Avocaţilor, 

formată din, subsemnatul, Decanul Baroului de Avocaţi Chişinău, Dorin 

Popescu, precum şi avocații Mihaela Prepeliţă şi Victor Panţîru, am participat la 

conferinţa:„Impactul noilor tehnologii asupra profesiei de avocat”, organizată 

cu ocazia aniversării a celor 188 de ani de activitate profesională a Baroului de 

Avocaţi Bucureşti. Cu ocazia acestui eveniment, am avut posibilitatea atât eu cât 

şi colegii mei să discutăm despre acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul 

colaborării bilaterale.  

 

2. Relaţiile Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova cu 

organismele internaționale cu sediul în Moldova 

 

 În contextul lansării în perioada 2015-2016 a proiectului 

„Consolidarea eficienţei justiţiei şi sprijinirea profesiei de avocat în Republica 

Moldova”, de către Consiliul Europei, în decursul anilor 2017-2019 am avut parte 

de numeroase întrevederi care în sine au înglobat tema - protecţiei profesionale 

şi a statutului de avocat şi suport pentru consolidarea capacităţii instituţionale 

ale Uniunii. În comun cu membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor, am depuse 

eforturi comune pentru a fi susţinuţi pe domeniile de interes major pentru buna 

funcţionare a instituţiei avocaţiale, dar şi dezvoltarea profesională a membrilor.  

Astfel că, am obținut promisiunea de a primi sprijin pentru avocaţi şi pe 
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segmentul cursurilor de instruire. Astfel că, noul proiect la care Uniunea are 

statut de beneficiar principal reprezintă o continuitate a activităţilor lansate în 

2016 şi are drept scop fortificarea capacităţii actorilor sectorului justiţiei de 

asigurare a înfăptuirii justiţiei în corespundere cu standardele europene, în 

particular axându-se pe domeniul combaterii discriminării. Obiectivele de bază 

ale proiectului presupun consolidarea profesiei de avocat şi a capacităţilor 

Uniunii. Totodată, avocaţii vor beneficia de cursuri de instruire pe domeniul 

discriminării şi noncorupţie, dar şi domenii precum comunicarea 

interprofesională. În acest context, se vor realiza şi cursuri de instruiri în grup, 

cu participarea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor, pentru o mai bună 

percepere şi schimb de informaţii între participanţi.  

 Anterior acestui eveniment, am participat la 23 iulie curent, la o 

discuţie cu co-raportorii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Egidijus 

Vareikis şi Maryvonne Blondin. Situaţia crizei politice şi instituţionale, precum 

şi măsurile întreprinse de către guvern în ultima perioadă, în special pe domeniul 

justiţiei şi combaterea corupţiei au fost subiectele de prim-interes discutate în 

cadrul întâlnirii. Un subiect intens discutat a fost legislaţia Republicii Moldova 

la moment în corelaţie cu măsurile menite să depolitizeze domeniul justiţiei şi alte 

instituţii de stat, precum şi evoluţiile din domeniul cadrului electoral. Co-

raportorii s-au arătat interesaţi de poziţia Uniunii Avocaţilor din Moldova şi 

opiniile manifestate public. Am fost încurajat să continuăm manifestările publice 

şi interesul faţă de situaţia reformelor din sistem, astfel salutându-se implicarea 

instituției activ în formarea opiniei publice.  

 Tot în colaborare cu Consiliul Europei, în cadrul programului CoE 

„Promovarea unui sistem de justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor 

omului în Republica Moldova”, am avut posibilitatea să opiniem pe marginea 

legislaţiei la capitolul arestului preventiv. În urma discuţiilor avute, am reuşit să 

ne poziţionăm la acest capitol şi să venim cu sugestii şi recomandări practice 

pentru a se interveni pe acest segment şi de a alinia legislaţia la standardele 

corespunzătoare. Bucuros e faptul, că aceste discuţii au avut continuitate şi nu 
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sau limitat la o întrevedere de pură curtoazie. Opiniile avocaţilor au contat şi 

astfel ne-a reuşit implicarea în elaborarea Planului de lucru pentru primul 

semestru al anului 2019 pe acest segment. Este un proiect care înglobează mai 

multe domenii în care experții CoE acordă asistență autorităţilor naționale în 

vederea respectării principiilor sistemului penal şi aplicarea lui. 

 Am susţinut şi susţin în continuare personal şi în calitate de 

reprezentat al Uniunii Avocaţilor, elaborarea unei Convenţii privind profesia de 

avocat. În acest context, am participat atât eu, cât şi colegii avocaţi la elaborarea 

unui document privind situaţia avocaţilor din Republica Moldova şi libertatea 

exercitării profesiei de avocat care continuă a fi un instrument de referinţă. 

Pentru a afla despre finalitatea acestei documentări, am solicitat ministerului de 

externe să ne comunice informaţii. Astfel am reuşit să obţinem informaţii, că, pe 

masa Comitetului de miniștri din cadrul Consiliului Europei, se află documentul 

care urmează a fi finalizat prin elaborarea Convenţiei menționate. Documentul 

urmează a fi elaborat până la sfârșitul anului 2019. Îmi exprim satisfacția că, am 

reușit cu ajutorul colegilor să obținem o poziție importantă în cadrul acestor 

sesiuni de documentare care a avut loc la Chișinău, şi nu numai. Este important 

acest document pentru a fortifica importanţa şi siguranţa colegilor avocaţi în 

profesie. De asemenea, am fost implicaţi în documentare pentru realizarea 

Convenţiei şi prin intermediul Consiliului barourilor şi societăţilor de avocatură 

din Europa, unde am expediat informaţii despre cazurile de persecuţie a 

avocaţilor, situaţia procedurilor de intentare a dosarelor penale pe numele 

avocaţilor precum şi alte care au înglobat problema, motivând la final, 

necesitatea Convenţiei pentru a proteja avocatul de imixtiunea în activitatea 

profesională din partea altor participanți la actul de justiţie, precum şi pe 

fundalul unei manipulări politice. 

 În perioada 18-19 octombrie 2018, împreună cu domnul Alexandru 

Țurcan, reprezentantul Uniunii Avocaților la CCBE am participat la ședința 

Comitetului PECO, în Belgia, unde am avut discuții asupra celor mai importante 

subiecte de interes major al Uniunii, precum: tărăgănarea adoptării de către 
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Parlamentul RM a Legii avocaturii; problema intimidării şi urmăririi penale a 

avocaților în legătură cu exercitarea de către avocaţi a activităţii profesionale pe 

dosare concrete; problematica percheziționării şi ridicării echipamentului 

profesional şi a dosarelor clienţilor în cadrul proceselor penale care nu au 

tangenţe cu activitatea profesională a avocaților; accesul avocaților la clienții lor 

aflați în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău; incidentele de violență 

aplicată la adresa avocaților în timpul acordării asistenței juridice clienților 

aflați în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău; discriminarea avocaților 

față de restul contribuabililor în materie de fiscalitate, asigurarea socială și 

medicală; necesitatea anulării cerințelor aplicabile avocaților privind 

raportarea tranzacțiilor clienților lor în scopul prevenirii spălării banilor în 

funcție de valoarea tranzacțiilor, atunci când nu există motive de suspiciune a 

spălării banilor sau finanțării terorismului; oportunitatea de a organiza  la 

Chișinău o conferință internațională privind promovarea și informarea despre 

necesitatea sprijinirii adoptării Convenției europene privind profesia de avocat, 

precum şi multe altele. Reprezentanţii Comitetului PECO au reiterat susţinerea 

prin reprezentantul său, avocatul Constantin Parascho, care a fost delegat ca 

fiind raportor pe problematica actuală a avocaturii din Republica Moldova. 

Totodată, am primit asigurări că la nivel de CCBE, se va elabora un plan de 

acţiuni concrete pentru soluţionarea situaţiilor de criză şi sprijin absolut la 

consolidarea activităţii şi importanţei instituţiei avocaţionale în raport cu 

obligaţiunile pe care le are avocatul.   

 Tot pe perioada mandatului meu în calitate de preşedinte al Uniunii 

Avocaţilor, am participat la realizarea unui studiu de fezabilitate privind 

elaborarea şi lansarea unui proiect în ţară care are drept scop iniţierea 

dezvoltării proiectului „Model Court Houses” – Modelul unei case ale instanţelor, 

pentru implementarea reformelor ce ţin de asigurarea accesului la justiţie al 

cetăţenilor vulnerabili şi defavorizaţi. În cadrul  întrevederii, am expus toate 

problemele cu care se confruntă un avocat atunci când reprezintă din oficiu sau 

pe bază de contract persoane din familii social vulnerabile cu acces limitat la 
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justiţie şi ce lacune există în legislaţie care împiedică buna desfăşurare şi 

exercitare a activităţii profesionale ale avocatului. Consider în continuare, ca 

există impedimente de natură legislativă care nu permit accesul persoanelor la  

justiţie şi implicit avocaţii nu îşi pot manifesta competenţele profesionale.  

 Un partener de încredere s-a dovedit a fi şi Asociaţia Avocaţilor 

Americani „ABBA ROLI”, cu care am avut şi avem o colaborare importantă, 

specific fiind pe domeniul instruirilor avocaţilor şi avocaţilor stagiari. Au existat 

zeci de întrevederi pe parcursul perioadei de 2 ani, subiectul de bază fiind 

provocările actuale ale avocaturii din Republica Moldova şi posibilităţile de 

asistenţă şi colaborare. Doresc în continuare să reflect cele mai importante 

reuşite profesionale, printre care: întrevederi regulate unde s-a discutat despre 

actualitatea problemelor şi necesităţile avocaţilor; A fost organizată o 

întrevedere bilaterală cu implicarea avocaţilor din cadrul Uniunii şi omologii 

americani; Am reuşit expunerea publică a avocaţilor americani privind situaţia 

din sistem; Sunt în aşteptarea finalizării tuturor discuţiilor pentru a reuşi 

semnarea memorandumului de colaborare cu Uniunea Avocaţilor; Mai mult, 

colaborarea noastră a fost extinsă şi pe segmentul instruirilor pentru avocaţii 

stagiari, unde suntem finanţaţi pentru a îndeplini numărul de ore obligatorii de 

instruire a avocaţilor; Instruiri de la distanţă reprezintă un nou domeniu 

interactiv de altfel, care aduce multe beneficii avocaţilor noştri; Am reuşit să 

lansăm dialogul de schimbul de experienţă şi bune practici prin organizarea 

deplasărilor avocaţilor noştri în SUA, pentru realizarea unui studiu de bune 

practici şi experienţe profesionale pe anumite segmente de activitate, precum şi 

multe altele. Menţionez că, pentru perioada următoare suntem în discuţii pentru 

a veni cu noi proiecte de colaborare şi implicare activă a avocaţilor. 

 În contextul colaborării cu ABA ROLLI, în prezent, Uniunea este 

implicată în cadrul unui nou proiect de colaborare, unde sunt delegaţi din partea 

Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, un grup de avocaţi care vor participa 

la elaborarea unei noi Carte Interprofesionale a Judecătorilor, Procurorilor şi 

Avocaţilor din Republica Moldova. 
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Începând cu anul 2017 Uniunea Avocaților a avut mai multe întrevederi și 

cu reprezentanții Uniunii Europene și Consiliului Europei, atenționând că 

Uniunea Avocaților nu este implicată nici într-un proiect al Parteneriatului Estic 

a Consiliului Europei și Uniunii Europene. 

Totodată, am menționat că noi Uniunea Avocaților , nu suntem nici 

parteneri a proiectelor și nici beneficiari. 

Am menționat că Uniunea Avocaților nu-și dorește și nu va accepta în 

continuare să fie material de evaluare, chestionare, furnizori de informație, etc. 

În final am reușit să fim beneficiari a două prezentări a proiectelor, ultima la 

07.11.2019. 

 Avocații, Uniunea Avocaților vor beneficia de instruiri suport pentru 

consolidarea instituțională, expertize a Regulamentului Centrului de instruire al 

avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

 Vom beneficia de expertiza curicumului pentru instruire și efectiv suport 

pentru elaborarea strategiei de instruire a avocaților, parte componentă a 

Strategiei de dezvoltare a Uniuni Avocaților pentru anii 2020 – 2023. 

 Astfel ca Uniunea Avocaților va beneficia de două proiecte: 

 Național: ,,Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției 

pentru realizarea actului justiției în conformitate cu standardele europene, 

în particular pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”.  

 Regional: ,, Consolidarea accesului la justiție pentru victimele 

discriminării, infracțiunilor motivate de ura, discursurilor de ură, din 

țările Parteneriatului Estic. 

Specificul acestor proiecte este că unciile acțiuni prevăzute în aceste proiecte 

pentru realizare vor putea fi modificate la solicitarea beneficiarilor, inclusiv 

și Uniunea Avocaților din Republica Moldova. 

  

 Susținerea Fundației Soros în promovarea importanței profesionale a 

avocatului a fost mediatizată prin organizarea în comun şi cu suportul fundației, 
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a unei conferințe internaționale care a avut loc în perioada 16-17 octombrie 2018, 

unde printre primele subiecte şi de importantă majoră au fost, implicarea 

avocaţilor şi corectitudinea remunerării, dar şi de a promova importanţa 

avocatului din oficiu şi impactul lor asupra întregii societăţi precum şi altele. În 

esenţă, avocatul reprezintă piesa principală în cadrul Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, tocmai de aceea, a fost scos în 

evidenţă, promovat şi discutat cu invitaţii străini. 

 

3. Raport de activitate pe domeniul comunicării, 
al Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

 
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova precum bine se ştie, reprezintă o 

instituţie care are următoarele obiective: reprezentarea avocaţilor, gestionarea 

dificultăţilor de organizare şi funcţionare a activităţii avocaționale şi nu numai. 

Toate acestea, inevitabil se fac prin buna comunicare în grup sau cu fiecare în 

parte. Comunicare internă este în opinia mea un factor decisiv care influenţează 

imaginea instituţiei per ansamblu, deoarece existenţa unor divergenţe care duc 

la slaba funcţionare a tiparului de organizare, dăunează în totalitate. Este 

recunoscut faptul că la acest subiect este mult de lucru, divergenţele persistă şi 

asta duce la o divizare care nu este favorabilă nici instituţiei avocaţionale şi nici 

fiecărui membru în parte.  

Comunicarea externă, sau mai bine spus comunicarea instituțională 

reprezintă un domeniu care nu trebuie neglijat, ţinând cont de faptul că 

reprezintă calea cea mai optima şi diplomatică de a face schimb de opinii şi 

experienţă. Se ştie că, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova a cunoscut 

indiferenţa în ultimii ani din partea instituţiilor statului, a conducerii şi a 

organelor participante la înfăptuirea justiţiei, nemaivorbind de persecutările la 

care colegii noştri au fost supuşi în ultimii doi ani. Cu toate acestea, comunicare 

în situaţia de faţă a reprezentat de asemenea unica cale de a soluţiona şi căuta 

dreptatea, şi aici se face referire şi la comunicarea prin intermediul instituţiilor 

judecătoreşti, procese de judecată, sesizarea la Curtea Constituţională şi multe 
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altele, care inevitabil înţelegi că reprezintă comunicarea. Altfel spus, 

comunicarea trebuie să reprezintă un domeniu de interes major atât pentru 

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova cât şi pentru fiecare dintre voi în 

parte. De altfel, multe lucruri au fost mişcate din loc, anume prin comunicare şi 

insistență.  

Rezumând, ţin să aduc la cunoştinţă despre acest domeniu şi ce s-a făcut 

pentru a reuşi pe mai departe. Este un domeniu care reprezintă şi a reprezentat 

prioritate pentru mine în calitate de preşedinte al Uniunii Avocaţilor. Iar pentru 

a fi obiectiv până la capăt, consider că şi la capitolul comunicare este nevoie de 

prezentat obiectivele, reuşitele şi micile eşecuri cu care instituţia s-a confruntat 

pe perioada mandatului meu la Uniune. 

 

4. Situaţia privind relaţiile Uniunii Avocaţilor din Republica 

Moldova în raport cu instituţiile statului, organele internaţionale, 

presa şi societatea civilă 

 

Acum doi ani, când am preluat mandatul de preşedinte al acestei instituţii, 

interesul prioritar, recunosc, a fost cel de a încerca să reiau activitatea instituţiei 

la capitolul importanţa şi deficienţele de ordin cu care se confruntă avocaţii. 

Divergenţele şi neînțelegerile persistau, fapt pe care l-am considerat prioritar. 

Dincolo de aceasta, Legea cu privire la avocatul nr.1260/2002 de asemenea 

reprezenta un obiectiv pe care mi-l propusesem să îl soluţionez cât de curând 

posibil, spre regret, lucrurile şi lipsă unui interes din partea instituţiilor abilitate 

a dus la faptul că se discută şi până acum.  

Dacă este să vorbesc despre situaţia privind comunicarea instituţională şi 

socială, la preluarea mandatului, am identificat în opinia mea următoarele 

dificienţe: 

• Nu a existat o comunicare stabilită cu instituţiile statului, unica 

comunicare reprezenta solicitările oficiale sau fie telefonice, de ordin prietenesc 

şi atât. Aici fac referinţă şi la comunicarea de curtoazie, de rang diplomatic; 
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• Nu a existat comunicare cu instituţiile de presă. Lipsa unei comunicări 

la acest capitol,  despre activitățile pe care le are instituţia, pe domeniu activităţii 

profesionale, de administrare şi altele, lipsea cu desăvârşire; 

• Lipsa comunicării cu instituţiile diplomatice de la noi din ţară. Or, 

această reprezintă un semn de curtoazie şi în timp pot aduce beneficii de imagine 

pentru instituţie.  

• Lipsă de comunicare cu organele internaţionale cu sediul în Republica 

Moldova. Importanţa de a o avea, este valabilă precum şi cea cu ambasadele. 

• Lipsă implicării instituţiei noastre în activităţi publice, în comun cu 

alte instituţii sau organe. Asta adus pe parcurs la ignoranța cu care ne 

confruntăm şi la moment, din partea instituţiilor făptuitoare de justiţie, mai cu 

seamă, Ministerul Justiţiei. 

• Lipsa implementării Planului de comunicare şi a Strategiei pe 

domeniul comunicării. Neîndeplinirea acelor obiective din cele două documente, 

precum şi lipsa unei relevanţe în specificul activităţii avocaţionale rezultate din 

nevoile instituţiei în raport cu conţinutul activităţilor concrete. Nu a exista un 

caiet de sarcini, dacă doriţi, care ar fi inclus obiectivele pe acest segment pentru 

următorii ani şi cei precedenţi. Vina însă nu aparţine doar conducerii instituţiei, 

ci şi a avocaţilor care nu sau implicat activ, a lipsei de profesionalişti pe acest 

domeniu care ar fi ghidat instituţia precum şi multe altele. 

Cele enumerată mai sus sunt cele mai importante lucrurile  care în opinia 

mea o dată cu lipsa lor, pe parcurs, intensifică riscul de a fi şterşi complet din  

tabloul instituţiilor şi a activităţii publice. Or, ar fi greşit să nu recunoaştem că, 

orice invitaţie la discuţii, participare la evenimente, la dineuri etc.,  reprezintă o 

bună modalitate de a contopi relaţii profesionale de interes pentru instituţie şi 

respectiv de a propulsa instituţia avocaţională pe arena opiniei publice. Nu este 

nevoie să aduc exemple, este suficient să vă documentați despre instituţia 

avocaţională din România, care reprezintă un element în justiţie în primul rând 

pentru instituţiile statului, şi apreciată ca fiind importantă pentru societate. 

Federaţia Rusă, pe domeniul instituţiei avocaţionale a ajuns la culmi 
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profesionale şi de imagine absolut impunătoare. Instituţia avocaţională din 

Georgia care tot mai des reprezintă gazda numeroaselor conferinţe, adunări, cu 

finanţare proprie sau din partea statului sau a instituţiilor internaţionale. 

Turcia, care organizează celebrarea evenimentelor instituţiei cu suportul logistic 

din partea statului, dar şi a ONG-urilor naţionale. Toate acestea le-au obţinut în 

primul rând prin: o forţă comună şi voce unică din partea avocaţilor, 

comunicare externă activă şi impunătoare, insistenţă pe alocuri + respectarea 

responsabilităţilor şi obligaţiilor deontologice profesionale. Sigur, au existat 

situaţii în care avocaţii s-au abătut de la respectarea profesiei şi a colegilor, dar 

asta nu a reprezentat un factor într-atât de dăunător care a dus la 

dezechilibrarea internă şi divizarea pe grupe care complotează unul faţă de altul. 

Trebuie să recunoaștem ca asta a ieşit la suprafaţă, iar presa profită din plin de 

aceasta, instituţiile statului renunţă la implicarea Uniunii în orice tip de 

activitate. 

 

5. Obiectivele propuse pe domeniul comunicării, ca factor de 

promovare a  Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova ca 

instituţiei, important în formarea opiniei publice şi în procesul de 

reformă a justiţiei. 

 

În ordinea deficienţilor menţionate mai sus, instituţia avocaţională a avut 

drept activităţi concrete în domeniul comunicării următoarele: 

• Crearea unei baze de date cu toată informaţia privind lista 

ambasadelor cu sediu în Republica Moldova, precum şi datele de contact; 

• Crearea unei baze de date cu datele de contact ale tuturor 

organismelor internaţionale care îşi au sediul în Republica Moldova; 

• Crearea unei baze de date cu toate datele de contact ale instituţiilor 

media din republică, inclusiv instituţii media străine, cu reprezentanţă în 

Republica Moldova; 
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• Crearea unei baze de date cu informaţii privind sărbătorile de 

importanță naţională pentru fiecare stat care își au reprezentanță diplomatică 

în Republica Moldova; 

• Reabilitarea activităţii pe reţelele sociale, mai cu seamă a paginii de 

Facebook a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova şi publicarea informaţiei 

de interes major a activităţii instituţiei; 

• Monitorizarea activităţii instituţiilor abilitate de domeniul justiţiei şi 

conceperea unor reacţii publice la încălcarea principiului respectării legii 

supreme; 

• Elaborarea unul program semestrial sau anual ce va cuprinde 

activităţile preconizate pentru a marca importanţa lor, dar şi a evenimentelor 

derivate instituţiei şi profesiei noastre; 

• Angajarea sau contractarea unor servicii de consultanţă în 

comunicare şi realizarea obiectivelor enumerate mai sus. 

Banalitatea pentru unii avocaţi a lucrurilor enumerate mai sus, în realitate 

este o altă metodă de a te face auzit, văzut, acceptat, respectat, important şi astfel 

dobândeşti un statut instituţional. Sigur acestea trebuie combinate cu multe alte 

activităţi ale instituţiei, ele trebuie să fie mereu în conlucrare şi nicidecum să 

activeze separat. Mai mult, banalitatea obiectivelor propuse pe domeniul 

comunicării, trebuie să recunosc ia ceva timp pentru a vedea rezultatele pe care 

le doreşti, dar ele există. Astfel că în foarte scurt timp am reuşit următoarele: 

 

6. Rezultatele obţinute pe domeniul comunicării 

interne/instituţionale a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova 

  

 • Realizarea unei baze de date cu toată informația privind lista 

ambasadelor cu sediu în Republica Moldova, precum şi datele de contact; 

• Realizarea unei baze de date cu datele de contact ale tuturor 

organismelor internaţionale care îşi au sediul în Republica Moldova; 
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• Realizarea unei baze de date cu toate datele de contact ale instituţiilor 

media din republică, inclusiv instituţii media străine, cu reprezentanţă în 

Republica Moldova 

• Realizarea unei baze de date cu informaţii privind sărbătorile de 

importanță naţională pentru fiecare stat care își au reprezentanță diplomatică 

în Republica Moldova; 

• S-a reluat activitatea pe reţelele sociale, mai cu seamă a paginii de 

Facebook a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova  unde se publică informaţii 

de interes major ce reflectă activitatea instituţiei; 

• Se monitorizează activitatea instituţiilor abilitate de domeniul justiţiei. 

Astfel precum bine ştiţi, am primit reacţii din partea societăţii civile în momente 

de cumpănă pentru politica şi justiţia din ţară.  

- Scrisoarea deschisă a Uniunii privind situaţia din procuratură precum 

şi a conducerii vis-a-vis de părtinirea politică a stârnit discuţii aprige şi a 

influenţat opinia publica, dar şi a instituţiilor statului şi ai forţei politice de atunci 

şi actuale.  

- Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, în calitatea sa, a 

prezentat o declaraţie publică în care şi-a manifestat opinia cu privire la situaţia 

şi legalitatea deciziilor emise de către Curtea Constituţională în perioada 6-8 

iunie 2019. Consiliul Uniunii Avocaților şi-a exprimat totuși îngrijorarea față de 

hotărârile adoptate de către autoritatea de jurisdicție constituțională, deoarece 

în calitate de garant al supremației Constituției, nu a asigurat realizarea 

principiului separării și buna funcționare a puterilor în stat, dând dovadă de 

lipsă de independență în procesul de luare a deciziilor.  

- Poziţia publică a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova privind 

modalitatea de alegere a preşedintelui Curţii Constituţionale precum şi a situaţiei 

din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a dus la preluarea informaţiei 

de către toate instituţiile de presă şi elaborarea materialelor de presă. Articolul 

fiind considerat o informaţiei publică de interes major; 
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- Realizarea mesajelor de felicitare cu ocazia zilelor naţionale şi 

punctarea importanţei unei colaborări cu instituţiile de drept cu instituţia 

avocaţională, precum şi numeroasele solicitări oficiale către Ministerul Justiţie, 

Executiv, Ministerul Finanţelor, Ambasada Statelor Unite al Americii şi altele, 

privind poziţia Uniunii vis-a-vis de situaţia din domeniul justiţiei şi a lipsei de 

neimplicare în acest proces, a rezultat cu recepţionarea scrisorilor oficiale unde 

instituţia avocațională este invitată la diverse evenimente, pe alocuri banale, dar 

este un început. Sunt situaţii când, se poate de admis că reprezentăm o opţiune 

de a bifa importanţa evenimentului, sau să se expună instituţia pe seama alegerii 

unui logo etc, care poate nu este ceea ce ne dorim cu adevărat, dar sunt activităţi 

care le abordăm cu cea mai mare seriozitate şi răspunsul este pe măsură. Sunt 

ferm convins că vom ajunge acolo, unde instituţia avocaţională va reprezenta un 

pilon important pentru întreaga societate. Tot de ce este nevoie e: implicare, 

profesionalişti pe fiecare domeniu, echilibru şi respect din partea 

fiecăruia şi nu mai puţin de atât, insistenţă, ambiţie şi programe bine 

elaborate de acest domeniu; 

• S-a elaborat un plan de acţiuni iulie-decembrie privind activitatea 

publică a instituţiei precum şi a comunicării externe  

• În cadrul instituţiei avocaţionale, a fost angajat un specialist pe 

domeniul comunicare şi relaţii cu presa care este responsabil pe conceperea şi 

realizarea tuturor obiectivelor enumerate mai sus. Totodată, este persoana 

responsabilă de tot ce ţine scrisori şi solicitări oficiale din partea instituţiei, 

mesaje de felicitare pentru zilele naţionale, pentru mesaje de felicitare 

organismelor internaţionale din Republica Moldova, menţine relaţia cu presa şi 

tot ce cuprinde aceasta, este responsabilă de activitatea paginii de Facebook a 

instituţiei, responsabilă pentru comunicarea internă a avocaţilor, inclusiv a 

mesajelor de informare din reţeaua internă, este responsabilă de organizarea 

evenimentelor din cadrul instituţiei, dar şi la unele la care instituţia avocaţională 

este implicată sau invitată precum şi multe altele; 
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Cele enumerate sunt câteva din chestiunile pe care le consider prioritar 

realizate şi care trebuie a fi aduse spre informare. Multe au fost realizate, şi din 

experienţa mea în cadrul participării la diferite întrevederi, se confirmă 

importanţa comunicării prin intermediul domeniului menţionat. Oboseşte des sa 

faci poze sau să oferi acces la informaţie care nu este tocmai în viziune proprie 

de importanță, însă rezultatul deseori îmi confirmă contrariul. Susţin şi voi 

susţine în continuare dezvoltarea instituţiei avocaţionale pe acest domeniu, care 

reprezintă un element actual pentru promovare şi comunicare cu societatea în 

general. Interpelările oficiale, solicitările oficiale, întrevederi de 

curtoazie, participarea la evenimente de dragul participării fără 

rezultat precum şi altele, sunt de domeniul trecutului. Elementele de 

comunicare noi, teoriile noi pe acest segment, îmbrățișate cu 

dezvoltarea tehnologiei moderne, duc inevitabil să reorganizare pe 

acest segment a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. 

 

7. Obiectivele pe termen scurt şi mediu privind comunicarea 

Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

 

Pentru perioada următoare, pe segmentul comunicării, se preconizează să 

se  realizeze următoarele: 

• Menţinerea politicii privind  comunicare diplomatică cu instituţii 

internaţionale cu sediu în Republica Moldova; 

• Readaptarea sau conceperea unei noi strategii pe domeniul 

comunicării cu perspectiva reînnoirii conţinutului la necesitate în dependenţă de 

cerinţele pe acest segment; 

• Conceperea unui plan de comunicare pentru perioada ianuarie-iunie 

2020, care va include atât activitatea diplomatică a instituţiei cât şi unele 

activităţi sociale; 

• Conceperea unui program de comunicare intern care va asigura buna 

informare a avocaţilor privind activitatea instituţiei pe toate domeniile de 
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activitate, în special activitatea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului Uniunii 

Avocaţilor; 

• Crearea unui grup de avocaţi care vor fi aleşi în mod democratic de 

către colegi şi care vor fi delegaţi să reprezinte poziţia oficială la necesitate a 

instituţiei avocaţionale în mediul public (poziţia oficială a UA, invitaţii în 

emisiune, comentarii etc.), precum şi pregătirea lor pe acest segment. Aceasta 

are scopul de a reduce divizarea şi exteriorizarea problemelor interne în mediul 

public. Acest lucru doar face rău imaginii profesionale şi este greşit să crezi că 

dacă la o bere te destăinui unui funcţionar public, politician sau om al presei, aşa 

vei deveni prieten şi vei fi respectat. Fals, asta creşte nivelul de lipsă de respect 

faţă de persoana ta şi faţa de instituţie.  

• Elaborarea unui REGULAMENT cu privire la  „Politica şi modul de 

publicare pe pagina oficială a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova” şi pe 

pagina socială FACEBOOK. Prezentul Regulament va fi elaborat  în conformitate 

cu Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, privind paginile oficiale ale 

autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet şi a Ordinului cu privire 

la aprobarea Cerinţelor-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice în reţeaua Internet. De asemenea, prezentul Regulament 

va stabili modul privind elaborarea şi publicarea informaţiei precum şi buna 

funcţionare a paginii oficiale a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (în 

continuare UAM). 

• Reorganizarea site-ului oficial al instituţiei www.uam.md  pentru o 

mai uşoară accesare şi rapiditate a informaţiei solicitate; 

• Începerea procesului de acumulare a informaţiei privind istoricul 

activităţii avocaţionale pentru a realiza o carte care va cuprinde informaţi 

bazate pe date istorice, despre începuturile avocaturii din Republica Moldova. 

Totodată, vom înainta solicitări pentru a primi finanţare externă pentru  

realizarea obiectivul propus. 

• Implicarea Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova în diverse 

activităţi de ordin socialo-politice care va avea scopul de a promovarea imaginea 
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instituţiei şi gradul de implicare, (campanii sociale în comun ci alte instituții, 

suport juridic în cadrul unor programe dedicată mediului social favorabil etc.) 

Ţin să menţionez că numărul obiectivelor va suporta modificări în 

dependenţă de necesități. Pentru realizarea lor este nevoie de timp, munca 

profesională, avocaţii să acorde credit încercărilor şi să se implice activ şi în mod 

constructiv. Orice părere a Domniilor voastre contează şi va fi un aport major la 

realizări pe orice segment din avocatură. 

 

Asistența Juridică garantată de stat 

Sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat potrivit Legii 

nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat și 

Regulamentului Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de 

Stat, aprobat prin ordinul Ministerului Justiției  nr. 18 din 24.01.2008 este 

gestionat/administrat de către Consiliul Național pentru Asistența Juridică 

Garantată de Stat și oficiile teritoriale la care se alătura Ministerul Justiției și 

Uniunea Avocaților. 

Participarea Uniunii Avocaților din Republica Moldova la gestionarea 

sistemului de asistența juridica garantată de stat se rezumă la: 

1. Doi membri în componența Consiliului Național pentru Asistența 

Juridică Garantată de Stat desemnați de Consiliul Uniunii 

Avocaților; 

2. Avocații care acordă asistența juridică garantată de stat sunt 

membrii Uniunii Avocaților din Republica Moldova; 

3. Uniunea avocaților prin intermediul Comisiei pentru Etică și 

Disciplină este unica instituție abilitată, care poate aplica sancțiuni 

disciplinare avocaților care acordă asistența juridică garantată de 

stat, pentru comiterea abaterilor disciplinare. 

Consiliul Național, oficiile teritoriale și alte subdiviziuni nu pot aplica 

avocaților sancțiuni disciplinare. 
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Astăzi în Registrul Național al persoanelor care acordă asistența 

juridică garantată de stat sunt înscriși 459 avocați și 11 avocați publici. 

• 23 avocați specializați în cauzele cu implicarea copiilor, 

• 10 avocați specializați în acordarea asistenței juridice calificate 

solicitanților de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecție umanitară, 

apatrizilor și solicitanților de apatrid 

• 12 avocați specializați în acordarea asistenței juridice calificate 

persoanelor cu dezabilități intelectuale și psihosociale 

• 10 avocați specializați în acordarea asistenței juridice calificate victimelor 

infracțiunilor. 

Uniunea Avocaților este reprezentantă în Consiliului Național pentru 

Asistența Juridică Garantată de Stat de avocații Ana Nani și Emanoil 

Ploșnița. 

În perioada 8 octombrie 2018 – 22 noiembrie 2019 de asistența 

juridică calificată garantată de stat au beneficiat 52.470 persoane. 

Consiliul în perioada de referință s-a întrunit în 8 ședințe, a adoptat 

28 de Hotărâri şi 2 dispoziții în scopul asigurării funcționalității sistemului 

de asistență juridică garantată de stat. Reprezentanții Uniunii Avocaților 

au participat în toate ședințele și au avut o implicare plenară în toate 

chestiunile care au fost puse în dezbateri. Astfel, întru realizarea 

obiectivelor prevăzute, CNAJGS a adoptat mai multe hotărâri. 

În perioada de referință  am avut o implicare activă și permanentă în 

monitorizarea calității serviciilor de asistență juridică calificată garantată 

de stat și numărului avocaților autorizați să acorde această asistență. 

Deși numărul avocaților care acordă asistența juridică garantată nu 

este limitat de legislație, experiența anilor precedenți a demonstrat că 
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numărul mediu de avocați care ar putea face față tuturor solicitărilor este 

aproximativ de 500 de persoane. 

În conformitate cu prevederile legale, acești avocați sânt selectați în 

bază de concurs, dar nu supuși unui examen potrivit criteriilor menționate 

în Lege și Regulament. 

Realizări pentru perioada raportată 

1. Elaborarea proiectului privind modificarea regulamentului şi a notei 

informative privind necesitatea şi utilitatea modificării acestui 

regulament; 

2. Continuarea proiectului „Consolidarea mecanismului de asigurare a 

calităţii asistenţei juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat 

de CNAJGS cu suportul UNICEF Moldova şi aprobarea standardelor de 

calitate ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată 

de stat în cauzele civile cu implicarea copiilor şi a Instrumentelor de 

monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de 

stat; 

3. Organizarea atelierelor de lucru (în număr de 20) cu participarea 

avocaţilor din cadrul Consiliului, pentru dezbaterea chestiunilor ce ţin de 

standardele de calitate ale activităţii avocaţilor care acordă asistenţă 

juridică garantată de stat în cauzele civile cu implicarea copiilor şi a 

Instrumentelor de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice 

calificate garantate de stat; 

4. Instruirea continuă a avocaților care acordă AJGS. Astfel, avocații care 

acordă AJGS au beneficiat de sesiuni de instruire organizate de către 

partenerii de dezvoltare în colaborare cu CNAJGS. În rezultat, majoritatea 

avocaților înscriși în Registrul persoanelor autorizate să acorde AJGS, au 

participat la instruiri. 
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5. Punerea în aplicare începând cu 01.10.2019 a softului care permite 

prezentarea online a rapoartelor privind asistența juridică acordată și 

calcularea cuantumului onorariului care urmează a fi plătit. 

 

6. Organizarea împreună cu fundația Soros-Moldova a Forumului 

Internațional Moldova – Macedonia:,, Asistența Juridică Garantată de 

Stat și Abilitarea Juridică a Populației, importanța, realizări și perspective 

de dezvoltare, organizat cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate a 

Asistenței Juridice Garantate de Stat din Republica Moldova” , având ca 

obiective: 

- De a promova și a analiza rezultatele obținute în domeniul accesului la 

justiție și a încuraja dezbateri la acest subiect;  

-De a crește nivelul de conștientizare în rândul factorilor de decizie cu 

privire la rolul para-juriștilor în comunitate și impactul activității lor 

asupra întregii societăți; 

-De a promova bunele practici cu privire la abilitarea juridică;  

-De a împărtăși experiențele cu privire la instituționalizarea și 

sustenabilitatea financiară a diferitor modele de abilitare juridică;  

-De a utiliza acest eveniment ca o platformă de advocacy pentru 

organizațiile care își doresc să realizeze o schimbare în sistemul de 

asistență juridică garantată de stat. 

Numărul subiectelor implicate în acordarea asistenței juridice garantate 

de stat (la 22 noiembrie 2019): 

În procesul de acordare a asistenței juridice garantate de stat sunt 

implicați: 

 11 -  avocați publici (din 18 unități aprobate), 

 459 - avocați la cerere, 

 48 – para-juriști (din 62 unități aprobate). 

Asistenţa juridică calificată, acordată în conformitate cu Legea nr. 198 

din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, se achită 
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integral din contul mijloacelor de la bugetul de stat, destinate pentru 

remunerarea avocaţilor care acordă asistenţă juridică calificată. Actul 

normativ de bază care reglementează acest domeniu este Regulamentul cu 

privire la mărimea  și modul de remunerarea a avocaților pentru 

acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin 

hotărârea CNAJGS nr. 22 din 19.12.2008. În conformitate cu acest 

regulament, avocaţii publici primesc o remunerare lunară fixă pentru 

acordarea asistenţei juridice calificate în mărimea aprobată de CNAJGS (și 

anume 6785 lei), iar remunerarea avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat la cerere se calculează per acțiune, în unităţi 

convenţionale egale cu 20 de lei. 

Bugetul executat în anul 2018: 

Total 28 926 000 lei, dintre care : 

 23 838 100 lei au fost destinate pentru achitarea onorariilor 

avocaților, inclusiv avocaților publici), 

 1 024 000 lei  au fost destinate pentru achitarea onorariilor para-

juriștilor; 

 4 063 900 lei au fost destinate pentru administrarea sistemului 

(salarizare personal, întreținere ș.a.) 

Bugetul aprobat pentru anul 2019: 

Total 42 501 900 lei, dintre care : 

 36 303 100 lei au fost destinate pentru achitarea onorariilor 

avocaților, inclusiv avocaților publici), 

 1 555 800 lei  au fost destinate pentru achitarea onorariilor para-

juriștilor; 

 4 643 000 lei au fost destinate pentru administrarea sistemului 

(salarizare personal, întreținere ș.a.) 
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În lista prioritățile și obiectivele de dezvoltare a sistemului de acordare 

a asistenței juridice garantate de stat pentru perioadă ce urmează,  în 

vederea consolidării propriilor capacități de organizare și administrare, 

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (în 

continuare CNAJGS), cu susținerea Ministerului Justiției și Uniunii 

Avocaților, am stabilit drept prioritate de politică pe termen scurt 

majorarea remunerării pentru serviciile de acordare a asistentei juridice 

calificate garantate de stat prestate de către avocați. În vederea atingerii 

acestui obiectiv s-a propus majorarea unității convenționale în baza căreia 

se remunerează avocații pentru serviciile de asistență juridică calificată 

garantată de stat de la 20 lei per unitate la 50 de lei. 

Implementarea modificărilor atrage cheltuieli financiare suplimentare. 

Unitatea convențională este unicul mijloc de calcul a remunerării plătite 

avocatului pentru serviciile de asistență juridică calificată garantată de 

stat. Remunerarea are lor per acțiune, iar fiecare acțiune este echivalentul 

a unui anumit număr anumit de unități convenționale, stabilite de CNAJGS 

în Regulamentul cu privire la mărimea  și modul de remunerarea a 

avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.  

În această ordine de idei, majorarea unității convenționale duce 

proporțional și la majorarea bugetului destinat remunerării avocaților 

care acordă AJGS. În condițiile în care, s-a propus majorarea unității de la 

20 la 50 de lei, adică cu 30 de lei mai mult, ceea ce constituie cu 150% mai 

mult, și majorarea bugetului ar trebui să aibă loc direct proporțional. 

Pentru anul 2017, pentru remunera presatorilor de servicii de asistență 

juridică garantată de stat (avocați la cerere, avocați publici, parajuriști) a 

fost alocată suma de 23,61 milioane lei. Această sumă a fost 

administrată, având la bază unitatea convențională egală cu 20 de lei.  

Urmare a modificărilor, această sumă urma să crească cu 150%, 

adică cu 35,41 ei, astfel încât bugetul total destinat pentru remunera 
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presatorilor de servicii de asistență juridică garantată de stat ar constitui 

59,02  milioane lei. Prin urmare, în anul 2018, majorarea bugetului a 

fost preventiv estimată la circa 150 %, adică cu circa 35,41 milioane lei 

mai mult, decât suma aprobată pentru anul 2017.  

Ținând cont de impactul financiar semnificativ pe care urmau să îl 

producă modificările propuse, în vederea evitării blocajelor economice și 

pentru a putea planifica mijloacele suplimentare la elaborarea cadrului 

bugetar pe termen mediu pentru anii ce urmează, CNAJGS, MJ și MF au 

convenit asupra majorării graduale a cuantumului unității convenționale, 

prin intrarea treptată în vigoare a modificărilor preconizate, după cum 

urmează: începând cu  ianuarie 2019, unitatea convențională va constitui 

30 lei,  începând cu ianuarie 2020 unitatea convențională va constitui 40 

lei, iar începând cu  ianuarie 2021 unitatea convențională va constitui 50 

lei. 

În această ordine de idei, pentru anul 2019 au fost alocate 

suplimentar 11 861 600 lei, astfel încât a fost posibilă majorarea unității 

convenționale de la 20 la 30 lei, modificare intrată în vigoare, începând 

cu 1 martie 2019, prima etapă de majorare putând a fi considerată ca fiind 

realizată. În vederea realizării acestui obiectiv în continuare, este necesară 

alocarea celorlalte două tranșe suplimentare pentru anul 2020 și 2021 

corespunzător. 

Pentru anul 2019, pentru remunera presatorilor de servicii de 

asistență juridică calificată  garantată de stat (avocați la cerere, avocați 

publici) a fost alocată suma de 36 303,1 mii lei. Această sumă este  

administrată, având la bază unitatea convențională egală cu 30 de lei, 

începând 01 martie 2019. Urmare a modificărilor, această sumă urmează 

să crească cu cel puțin 24,2 milioane lei până în anul 2021, astfel încât 

să fie posibilă majorarea unității convenționale la 50 lei în acel an, ceea ce 

constituie a câte 12,1 milioane pentru anul 2020 și pentru anul 2021: 
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Pentru anul 2020: 36 303,1 mii lei(aprobat pentru2019) + 12 101,0= 

48 404,1  mii lei 

Pentru anul 2021: 48404,1 +12 101,0 = 60 505,1  mii lei. 

Totodată, o măsură de politică nouă care ține de revizuirea mărimii 

remunerării avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, pe 

care și-a propus-o CNAJGS, ține de excluderea unui plafon nejustificat, 

moștenit încă din sistemul vechi de remunerare (de până în 2008), care 

împiedică avocații să fie remunerați pentru serviciile efectiv prestate. În 

special, este vorba de pct. 12 din Regulament, care stabilește că, ”pentru 

acordarea asistenţei juridice calificate în două sau mai multe cauze, dar nu 

mai mult de cinci în aceeaşi zi, avocatul se remunerează pentru cauzele 

suplimentare cu 50% din suma stabilită pentru fiecare acţiune conform 

prezentului Regulament.”  

În virtutea acestor prevederi, avocații care acordă asistență juridică 

calificată în mai multe cauze în accesai zi, nu sunt remunerați integral, fie 

de loc pentru serviciile efectiv prestate. Astfel, pentru cea dea doua, a 

treia, a patra și a cincea cauză, avocatul este remunerat doar cu 

50% din suma cuvenită, iar pentru cea de a șasea și mai mult nu 

este remunerat deloc. Și asta, în condițiile în care, avocatul depune 

același efort și diligență, egale cu cele depuse în prima cauză, generând 

astfel o inechitate. Prin urmare, se propune excluderea sintagmei ,,50% din 

suma stabilită pentru fiecare acțiune”, dar se păstrează plafonul de cel mult 

5 cauze pe zi supuse remunerării. Acest fapt, va permite avocaților să 

fie remunerați integral pentru acțiunile procesuale efectuate în cadrul 

cauzelor suplimentare. Dar, pentru a asigura calitatea serviciilor prestate 

de către avocat, se păstrează plafonul de cel mult 5 cauze în  aceeași zi 

supuse remunerării. 

Implementarea modificărilor atrage cheltuieli financiare 

suplimentare. La evaluarea aproximativă a majorării bugetului  urmare a 
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excluderii plafonului prevăzut în pct. 12, drept bază de cercetare au servit 

plățile achitate avocaților în perioada anilor 2016, 2017 și 2018. Din suma 

totală a onorariilor achitate avocaților în anii 2016 - 2018, a fost dedusă 

suma care a fost achitată doar în baza pct. 12 din Regulament, urmare a 

aplicării plafonului de 50% din suma cuvenită, doar pentru cauzele 

suplimentare (2-5).  Drept urmare, în anul 2016 a fost achitată suma de 

circa 4,61 milioane lei, în anul 2017 circa 5,25 milioane lei, iar în 2018 - 

circa 5 milioane lei. Aceste calcule au avut la bază unitatea convențională 

egală cu 20 de lei.  

Dacă această modificarea ar fi fost operată la începutul anului 2019, 

având la bază unitatea convențională egală cu 30 lei, ar mai fi fost 

necesară suplimentar suma de 7,5 milioane lei. 

În cazul în care unitatea convențională, începând cu 1 ianuarie 2020 

ar constitui 40 lei, atunci va fi necesară suplimentar suma de 10 milioane 

lei, iar începând cu 2021,  având unitatea convențională de 50 lei, va fi 

necesară suplimentarea bugetului cu încă 12,5 milioane lei. 

În această ordine de idei, majorarea bugetului pentru anul 2020 ar 

constitui: 

36 303 100 (aprobat pentru 2019) + 12 101 000 (pentru majorarea 

unității convenționale la 40 de lei) + 10 000 000 (în legătură cu 

excluderea plafonului) = 58 404 100 lei. 

Iar, majorarea bugetului pentru anul 2021 ar constitui: 

58 404 100 (aprobat pentru 2020) + 12 101 000 (pentru 

majorarea unității convenționale la 50 de lei) + 12 500 000 (în legătură 

cu excluderea plafonului) = 83 005 100 lei. 

La 13 septembrie 2019 la Ministerul Finanțelor au avut loc consultările 

publice asupra bugetului CNAJGS pentru anul 2020. 
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Proiect, care de altfel prevedea majorarea, începând  cu 1 ianuarie 2020 a 

unității convenționale, constituind astfel 40 lei și efectiv excluderea 

plafonului prevăzut în pct. 12 a Regulamentului cu privire la mărimea și 

modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice 

garantate de stat. 

La 18 septembrie 2019 am intervenit către Ministerul Finanțelor cu o 

Adresă explicând detaliat motivele pentru care se impune respectarea 

angajamentelor asumate de precedenta guvernare la subiectul privind 

majorarea onorariilor avocaților care acordă asistență juridică garantată 

de stat. 

La 19 octombrie 2019 am solicitat Ministerului Finanțelor executarea 

obligațiilor asumate de guvernările precedente și organizarea 

consultațiilor publice asupra proiectului bugetului CNAJGS pentru anul 

2020. 

Asigurarea socială a avocaților 

 

Stimați colegi avocați delegați la Congres, 

Chestiunea privind asigurarea social a avocaților în perioada de 

referință a fost în atenția permanentă a Consiliului Uniunii Avocaților și 

Președintelui.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Uniunii  Avocaților nr. 3 din 27.10.2017  

a fost constituit/format Grupul de lucru în vederea studierii legislației în 

vigoare cu privire la protecția socială și medicală a avocaților din 

Republica Moldova pentru elaborarea modificărilor legislației în 

vigoare, în următoarea componență: 

1. Moloșag Natalia 

2. Mihailov (Moraru) Veronica 

3. Pisarenco Olga 

4. Oglinda Cristina 
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5. Doronceanu Olesea 

6. Iudin Gheorghe 

7. Ojog Veronica 

8. Durnescu Mihail 

9. Lupu Mihail 

10. Vieru Vadim 

11. Tîșcic Feodosia  

Este de menționat că acest grup a fost unul din grupurile formate în 

cadrul Uniunii Avocaților care a avut o prestație eficientă. 

Consiliul Uniunii Avocaților a acordat suportul necesar pentru buna 

desfășurare a activității grupului. 

Grupul și-a propus evaluarea cadrului legal național cu privire la 

asigurarea socială și medicală a avocaților, inclusiv și a femeilor 

avocate.  

La 28 iunie 2019 Consiliul Uniunii Avocaților a luat act de activitățile 

raportate de grupului de lucru format de Consiliul prin hotărârea din 27 

octombrie 2017. Totodată, s-a confirmat că Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova susține în continuare proiectele de lege/inițiativele 

privind acțiunile pe termen scurt. Consiliul Uniunii Avocaților a audiat și 

a aprobat Raportul Comisiei, menționând calitatea evaluării, cadrului 

legal național și propunerilor făcute. 

Raportul detaliat privind asigurarea socială și medicală a avocaților va 

fi prezentat de dna Feodosia Tîșcic. Având în vedere cele expuse voi 

prezenta atenției Dvs sumarul constatărilor grupului de lucru. 

În Republica Moldova avocații nu se bucură și nu au acces la careva 

sisteme de asigurare socială. Asociația profesională a avocaților 

niciodată nu și-a propus drept obiectiv crearea fondurilor private care 

ar  da posibilitatea susținerii avocaților în situații de riscuri prevăzute în 

sistemul public de asigurări sociale.  Deoarece, avocații în mod 

obligatoriu sunt impuși de stat și participă la acumularea fondurilor de 

asigurări sociale și transferă în sistemul public de asigurări sociale, 

contribuții.  
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Cu toate că avocații își asumă conștient și reciproc obligația  și achită 

contribuția de asigurări sociale, ei nu beneficiază de dreptul pentru 

prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de 

lege, deoarece autoritățile îi tratează ca persoane neasigurate. 

Astfel, autoritatea care administrează sistemul public de asigurări 

sociale, ilegal și nejustificat exclude avocații de la toate formele de 

protecție socială acordate prin sistemul public de asigurări sociale așa 

ca: asigurare în caz de boală; maternitate; plăți pentru familie și suport 

pentru copii; indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă, 

inclusiv, pentru îngrijirea copilului bolnav.  

Cele mai afectate de aceste situații sunt femeile avocate, deoarece, din 

cauza acestei forme grave de discriminare, nu se bucură din partea 

statului de formele de protecție socială și sprijin pecuniar, acordat prin 

sistemul public de asigurări sociale, la care contribuie obligatoriu în 

condițiile prevăzute de lege și de care se bucură alte categorii de 

contribuabili, așa ca: în cazurile de naștere a copilului, pentru creșterea 

copilului până la vârsta de 3 ani și pentru anumite perioade de 

incapacitate temporară de muncă. 

Tratamentul inechitabil aplicat prin legile cu privire la bugetele de 

asigurări sociale anuale, precum și cele medicale, sub pericolul 

sancționării pecuniare, îi obligă pe avocați la achitări considerabile la 

sistemul public de asigurări sociale și medicale,  în schimb îi înlătură, la 

fel prin lege, de accesul la dreptul de protecție socială, astfel, fiind 

aplicată  eronat și discriminatoriu legislația, inclusiv, Legea de bază care 

reglementează și statuează asupra principiilor fundamentale ale 

sistemului public de asigurări sociale. 

Mecanismul de asigurare socială aplicat astăzi avocaților, este contrar 

prevederilor actelor internaționale ratificare de Republica Moldova și în 

special Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, 

Sociale, Culturale (PDESC). Comitetul pentru Drepturile Economice, 

Sociale și Culturale (CESCR) în Comentariul General nr.20 a statuat  că 

”Statele trebuie să recunoască dreptul oricărei persoane la securitate 

socială, inclusiv la asigurări sociale, care cuprinde garanția că tuturor le 

vor fi asigurate bunuri și servicii minime necesare pentru o viață demnă.  

Considerăm oportun de a propune autorităților să elaborăm în comun, 

proiectele contractelor individuale de asigurare socială în așa fel ca 
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fiecare contribuabil asigurat individual să poată alege din trei opțiuni 

(minim, mediu, maxim) în ce privește contribuțiile și prestațiile. Astfel în 

cazul în care, contribuabilul va alege opțiunea minimă și prestațiile de 

care va beneficia vor fi reduse, iar dacă contribuabilul va alege opțiunea 

medie sau maximă și prestațiile de care va beneficia vor fi respective. 

Astfel, considerăm că vor fi excluse speculațiile din partea autorităților 

în ce privește creșterea exorbitantă și nemotivată a contribuțiilor fixe, iar 

contribuabilii avocați vor fi conștienți de faptul, cu cât contribuie și se 

asigură, atâtea prestații va primi. 

În contextul enunțat, Uniunea Avocaților RM (UAM) își asumă 

responsabilitatea de a lua măsurile necesare întru asigurarea încheierii 

contractelor de asigurare socială de către toți avocații activi (licență 

nesuspendată). UAM va solicita de la avocați, prezentarea în decurs de 

15 zile, din momentul înregistrării unei forme de organizare, a 

confirmării încheierii contractului cu CNAS. Ulterior, avocatul, inclusiv 

avocatul stagiar, va prezenta confirmarea în decurs de 30 zile din 

momentul eliberării licenței de către Ministerul Justiției și a Legitimației 

de către UAM. Neprezentarea confirmării va duce la sancționarea 

avocatului prin suspendarea licenței. 

Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale  în baza unui venit asigurat 

indicat în contract, va  acorda dreptul la beneficii în egală măsură cu 

ceilalți contribuabili, este opțiunea deja prevăzută de Legea sistemului 

public de asigurări sociale, respectiv, este mecanismul cel mai simplu și 

facil de implementat la momentul actual, necesitând eforturi minime. 

Implementarea amendamentelor propuse nu implică cheltuieli 

financiare şi alocarea mijloacelor financiare considerabile. 

În contextul celor expuse menționăm că grupul de lucru a venit cu un 

proiect de lege care de comun acord cu Uniunea Avocaților a fost 

definitivat și transmis Ministerului Sănătății, Muncii și protecției Sociale 

și Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru al prezenta ca inițiativă 

legislativă. 

Totodată, proiectul a fost prezentat și Ministerului Justiției. 

În ultimul timp se vehiculează de mulți avocați ideea – Casei de asigurări 

sociale a avocaților. În acest context Uniunea Avocaților își propune de a 

face un studiu de vizibilitate referitor la Casa de asigurări sociale a 

avocaților. 
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În câteva luni vor fi identificate surse financiare pentru studiu. Sperăm 

că studiul va permite să conchidem oportunitatea asigurării sociale a 

avocaților prin intermediul Casei de Asigurări sociale a avocaților. 

În final, declar cu toată certitudinea că meritul în contextul acțiunilor 

întreprinse la capitolul asigurarea socială a avocaților aparține grupului 

de lucru și anume doamnelor avocate din Asociația femeilor avocate: 

1. Moloșag Natalia 

2. Mihailov (Moraru) Veronica 

3. Pisarenco Olga 

4. Oglinda Cristina 

5. Doronceanu Olesea 

6. Ojog Veronica 

7. Tîșcic Feodosia 

Astăzi se merită să spunem grupului de lucru și doamnelor avocate un 

mulțumesc frumos. 

Asigurarea medicală a avocaților 

 

Stimați colegi avocați delegați, 

Menționam mai devreme că prin prin Hotărârea Consiliului Uniunii  

Avocaților nr. 3 din 27.10.2017  a fost constituit/format Grupul de lucru 

în vederea studierii legislației în vigoare cu privire la protecția socială și 

medicală a avocaților din Republica Moldova pentru elaborarea 

modificărilor legislației în vigoare, în următoarea componență: 

1. Moloșag Natalia 

2. Mihailov (Moraru) Veronica 

3. Pisarenco Olga 

4. Oglinda Cristina 

5. Doronceanu Olesea 

6. Iudin Gheorghe 
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7. Ojog Veronica 

8. Durnescu Mihail 

9. Lupu Mihail 

10. Vieru Vadim 

11. Tîșcic Feodosia  

Grupul de lucru evaluând cadrul legal național cu privire la asigurarea 

medicală, inclusiv a avocaților a constatat că subiectul Avocatul în 

sistemul de asigurare medicală este abordat de către autorităţi ca având 

statut de persoană neangajată (neasigurată). Dar, avocatul, în special, 

avocata contribuie la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă 

medicală prin procurarea poliţei la preţ maximal pe parcursul mai 

multor ani de activitate, înainte şi după naşterea copilului său, şi este 

nejustificată negarea asistenţei medicale la survenirea riscului asigurat 

Grupul de lucru a identificat următoarele probleme: 

1. Avocaţii achită o sumă fixă pentru prima de asigurare medicală în 

valoarea cuantumului procentual (de 9%) din salariu mediu lunar anual 

pentru anul de gestiune. Pentru anul 2017 salariul mediu lunar e de 5300 

lei (253 EURO), iar cota sumei fixe pentru poliţa de asigurare medicală 

(prin derogare) a fost stabilită pentru anul 2017 la 4056 lei (194 EURO). 

Primele de asigurare medicală cresc anual fără careva raţiuni economice 

de evaluare proporţională veniturilor şi cheltuielilor. în anul 2007 prima 

de asigurare medicală în sumă fixă plătită de avocaţi era de aproximativ 

600 de lei, iar până în anul 2017 a crescut treptat ajungând la 4056 de 

lei, fără careva justificări sau careva servicii oferite. 

2. Avocaţii nu beneficiază de reducerea de 50% din prima de 

asigurare medicală, chiar dacă se achită de rând cu alte categorii sociale 

până la data de 31 martie a anului; fiind singura categorie exceptată de 

la anexa nr.2 din Legea fondului asigurării medicale pentru 2017, fără 

careva justificări raţionale. în plus, avocaţii sunt egalaţi cu executorii şi 

notarii care au statut legal şl venituri diferite. 

3. Avocaţii nu sunt asiguraţi de neplata sau restituirea sumelor 

destinate primelor de asigurare medicală în cazul contractelor de 

prestare servicii din cadrul proiectelor (de cercetare, consultanţă, 

instruire) având deja confirmarea achitării poliţei de asigurare 
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medicală, fiind nevoit să achite primele de asistenţă medicală în mod 

dublu faţă de stat. 

4. Avocaţii deşi achită prima integral nu au garanţia beneficierii de 

ea cele 12 luni ale anului, ci doar 9 luni din cele 12, nefiind asigurată o 

calculare proporţională între serviciul oferit şi preţul achitat (inechitate 

socială). 

5. Femeile avocate însărcinate/ mame lăuze nu sunt scutite în mod 

proporţional din suma primei de asigurare medicală obligatorie dacă a 

fost achitată sau urmează a fi achitată, deşi conform legii, statul asigură 

medical în mod gratuit gravidele şi mamele pe perioada lăuziei / 

parturienţei. 

6. Femeile avocate nu sunt scutite în mod proporţional din suma 

primei de asigurare medicală achitate în caz de suspendare a licenţei în 

legătură cu creşterea copiilor de până la 3 ani/7 ani, şi inclusiv în cazurile 

de îmbolnăvire/ internare cu maladiile grave asigurate de stat prin 

Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

Având în vedere evaluarea cadrului legal național cu privire la 

asigurarea medicală a avocaților, problemele identificate, grupul de 

lucru a prezentat Consiliului Uniunii Avocaților un proiect privind 

asigurarea medicală a avocaților. Consiliul a audiat și aprobat raportul 

grupului de lucru. 

Consiliul a apreciat prestația grupului de lucru. 

În contextul celor expuse grupul de lucru a venit cu un proiect de lege 

privind modificarea legislației privind asigurarea medicală care de 

comun acord cu Uniunea Avocaților a fost definitivat și remis 

Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Companiei 

Naționale de Asigurare Medicală și Ministerului Justiției, pentru a fi 

prezentat ca inițiativă legislativă. 

Pentru 18 noiembrie a fost programată o întrevedere cu factorii de 

decizie a Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

pentru consultări publice pe marginea proiectelor de lege pentru 

modificarea legislației privind asigurarea socială și medicală a 

avocaților. 
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Cu regret, demiterea guvernului, a făcut imposibilă organizarea  

consultărilor publice la Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei. 

În continuare menționăm că cu implicarea plenară a colegii noastre dnei 

Mihailov Moraru Veronica, Ministerul Justiției  în componența 

precedentă a creat un grup de lucru care urma a examina inclusiv și 

chestiunea privind asigurarea socială și medicală a avocaților, grup de 

lucru având  în componență și doamnele avocate din grupul de lucru 

constituit/format de Uniunea Avocaților. 

În contextul celor expuse nu am lăsat mâinile în jos și am pornit-o de la 

început. 

În final menționăm că proiectele de lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative cu privire la asigurarea socială și 

asigurarea obligatorie de asistență medicală au fost remise și colegilor 

avocați, dlor deputați în Parlamentul Republicii Moldova Vasile Bolea, 

Adrian Lebedinschi, Denis Ulanov, Igor  Vremea, Petru Frunze, 

solicitând asumarea acestor proiecte și prezentarea lor cu titlu de 

inițiativă legislativă Parlamentului pentru aprobare. 

Cu regret constatăm că domnii avocați deputați nu au avut nici o reacție. 

Uniunea Avocaților, Consiliul și Președintele vor întreprinde tot ce le stă 

în putere pentru promovarea și adoptarea proiectelor de lege pentru 

modificarea  și completarea actelor legislative cu privire la asigurarea 

socială și asigurarea obligatorie de asistență medicală. 

Cadrul legal național cu privire la asigurarea medicală, inclusiv a 

avocaților, este reprezentat prin mai multe legi și acte normative 

inferioare, care sunt contradictorii și complicate, creând incertitudine și 

situații de blocaj în asigurarea reală a avocaților, atunci când vine vorba 

de asigurarea sănătății, în special, a femeilor avocate cu copii.  

Avocații și mai ales femeile avocate continuă să fie supuși la o formă 

gravă de discriminare din partea autorităților publice așa ca Ministerul 

Sănătății, Muncii, Protecției Sociale  și Compania Națională de Asigurări 

în Medicină. Din punctul de vedere al acestora ,,principala problemă 

apare din cauza lobbyismului extensiv și diverse provocări legislative, în 

special din partea avocaților, acești profesioniști au o poziție mai bună 
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decât ceilalți, ceea ce rezultă în prime de asistență medicală mai mici 

și/sau beneficii mai mari”. 

În contextul celor menționate grupul de lucru a identificat 

următoarele probleme: 

1. Avocatul în sistemul de asigurare medicală este abordat de către 

autorități ca având statut de persoană neangajată (neasigurată). 

 

2. Primele de asigurare medicală cresc anual fără careva rațiuni economice 

de evaluare proporțională veniturilor și cheltuielilor. 

 

3. Avocații nu beneficiază de reducerea de 50% din prima de asigurare 

medicală, chiar dacă se achită de rând cu alte categorii sociale până la data 

de 31 martie a anului; fiind categorie exceptată de la anexa nr.2 din Legea 

fondului asigurării medicale pentru 2017, fără careva justificări raționale. 

În plus, avocații sunt egalați cu executorii și notarii, care au statut legal șl 

venituri diferite.  

 

4. Avocații, deși achită prima integral, nu au garanția beneficierii de ea cele 

12 luni integral ale anului, ci doar de la data achitării primei de asigurare. 

Iar intervalul de timp oferit de legiuitor  în interiorul căruia poate fi 

achitată prima de asigurare este de la 01 ianuarie până la 31 martie a 

anului. Deci dacă avocatul va achita prima de asigurare pe 31 martie, va 

beneficia de protecția poliție doar 9 luni din cele 12 ( până la 31 decembrie) 

nefiind asigurată o calculare proporțională între serviciul oferit și prețul 

achitat (inechitate socială). 

 

5. Femeile avocate nu sunt scutite în mod proporțional din suma primei de 

asigurare medicală achitate în caz de suspendare a licenței în legătură cu 

creșterea copiilor de până la 3 ani/7 ani, și inclusiv în cazurile de 

îmbolnăvire/ internare cu maladiile grave asigurate de stat prin 

Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medical.   

 

În contextul celor menționate grupul de lucru a venit cu 

următoarele propuneri: 

 

1. Reglementarea statutului avocatului – ca persoană asigurată în 

sistemul asigurărilor sociale. ( se atașează proiectul de modificări legale). 
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2. Modificarea legislației cu privire la excluderea obligației de a 

suspenda licența de avocat pentru a beneficia integral de scutirea de plata 

contribuțiilor medicale, în special în cazul persoanelor de gen feminin aflate 

în perioada de graviditate/naștere/lăuzie/ îngrijire a copilului.  

 

3. Modificarea legislației în vederea adoptării mecanismului ( eventual 

prin adoptarea unui regulament) de restituire a sumelor din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală, plătitorilor de prime de 

asigurare obligatorie de asistență medicală (achitate în surplus; dar și 

pentru mamele avocate/ avocații aflați în concediu maternal/ paternal care 

deja au achitat prima și ulterior nu se restituie sau compensează). 

 

4. Modificarea legislației privind termenul activării poliței medicale ( 12 

luni integral). Asiguratorul în temeiul art. 4 c) din Legea nr.1585 (CNAM) 

deși activează polița de asigurare medicală obligatorie după achitarea 

integrală a costului primei de asigurare, valabilitatea ei va înceta la data de 

31 decembrie. În consecință, dacă asiguratul (avocatul) achită integral 

costul poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală nu la 01 

ianuarie dar la 30 martie, el va fi considerat persoană asigurată nu pentru 

un termen de 12 luni, după cum prevede legea, dar numai până la data de 31 

decembrie. Cerința imperativă din lege care obligă asiguratul să achite 

integral prima de asigurare până la data de 31 martie nu poate înlătura 

obligația asiguratorului de a activa polița de asigurare de la data achitării 

unei tranșe, deoarece în acest caz asiguratorul neagă contribuția financiară 

a asiguratului și se eschivează de la acoperirea riscului asigurat.  Ar fi 

echitabil și legal să se indice în lege că dacă plătitorul primei de asigurare,  

( în cazul dat avocații), achită prima de asigurare după data de 01 ianuarie 

al anului de gestiune, cuantumul primei de asigurare achitat trebuie să fie 

proporțional numărului de luni complete rămase până la sfârșitul anului de 

gestiune sau termenul de valabilitate al poliței de asigurare să fie de 12 luni 

calculate de la data achitării.  

5. Astfel, se propune modificarea și completarea  art. 22 din Legea  

nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de 

achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală cu 

următoarele puncte Art.22 (1/1)  : 

„Termenul de valabilitate al poliței de asigurare obligatorie de asistență 

medicală este de 12 luni calculat de la data achitării primei de asigurare. 

Răspunderea asigurătorului pentru riscul asigurat începe din momentul 

achitării primei de asigurare indicat în polița de asigurare şi încetează la 
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ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate a poliței.”  Sau, alternativ, o altă 

propunere de completare ar fi: „Până la data de 31 martie a anului de 

gestiune, categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 vor achita prima de 

asigurare în cuantum proporțional numărului de luni și zile complete 

rămase până la sfârșitul anului de gestiune.” 

6. Modificarea Legii anuale  a fondurilor asigurării obligatorii 

de asistență medicală pe anul 2019, eventual 2020, după cum urmează:  

Art. 4 alin.6) “Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie 

de asistență medicală în sumă fixă obțin statutul de persoană asigurată în 

anul 2019(2020) de la data achitării primei de asigurare, în cuantumul şi în 

condițiile stabilite de lege, până la data de 31 decembrie 2019 sau până la 

data expirării termenului de valabilitate de 12 luni a poliței de asigurare. 

7. Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistență medicală , art. 6  se propune a fi 

completat cu următoarele: (6/1) La încetarea acțiunii poliței de 

asigurare obligatorie de asistență medicală, asigurătorul restituie 

asiguratului prima de asigurare pentru zilele sau lunile rămase până la 

expirarea termenului acesteia. 

8. Și la art. 12 din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistență medicală se propune a fi 

completat cu următoarele: (3 b/2) Să activeze acțiunea poliței de 

asigurare obligatorie de asistență medicală din ziua achitării a cel puțin 

20% din cuantumul primei de asigurare.  

 

Impozitarea avocaților 

Stimați colegi avocați, delegați, 

Impozitarea avocaților permanent a fost în atenția Consiliului și 

Președintelui Uniunii Avocaților. 

În anul 2018, odată cu inițierea de către guvernarea de atunci  a reformei 

fiscale am solicitat de la Inspectoratul Fiscal informația referitor la 

veniturile avocaților pentru anul 2017. 

Conform datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal, 

radiografia sumară a veniturilor avocaților în anul 2017 se prezintă în 

felul următor: 

Venituri anuale, lei Avocaţi % 
Sub 50.000 582 33,6 
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50.001-100.000 397 22,9 
100.000-200.000 261 15,1 
Mai mari de 200.000 492 28,4 
Total declarații pe venit 1732 100,0 

 

Astfel 979 avocați, fiecare al doilea avocat  a înregistrat în anul 2017, 

venituri de până la 100000 lei. 

Această informație ne-a îngrijorat și efectiv am intervenit către 

Președintele Parlamentului, Ministerul Finanțelor solicitând reducerea 

impozitului pe venit pentru avocați de la 18% la 12%. 

Factorii de decizie din precedenta guvernare ne-au asigurat că urmare a 

reformei fiscale avocații vor fi impozitați la cota 12%. 

Cu regret Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv și colegii noștri 

deputați au considerat imposibilă reducerea cote impozitului pe venit 

pentru avocați de la 18% la 12%. 

Ulterior am intervenit către Președintele Parlamentului, Ministerul 

Finanțelor și Ministerul Justiției solicitând revizuirea cadrului legal și 

substituirea cotei de 18% cu cota de 12%. 

Având în vedere că adresa Uniunii Avocaților a fost lăsată fără 

examinare și răspuns, la 9 octombrie 2018 repetat am intervenit către 

Președintele Parlamentului, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției 

solicitând substituirea în art. 694 din Codul Fiscal, care stabilește 

mărimea impozitului reprezentanțelor profesiilor juridice, cotei ,,18%”  

cu cota ,,12%”. 

Totodată am menționat că avocații au devenit din nou obiectul unei 

discriminări legislative în domeniul fiscal. 

În susținerea solicitării noastre am venit cu următoarele argumente: 

Aplicarea analogiei la impozitarea avocaților cu sectorul 

businessului mic și mijlociu este greșită.  

În continuare am menționat că avocații înţeleg că la baza nereducerii 

cotei impozitului de la 18% la 12% a stat percepţia organelor fiscale 

(autori ai proiectului de lege) precum că activitatea avocaţilor trebuie să 

fie impozitată similar cu activitatea agenţilor economici: 

- impozit de 12% pe profitul persoanei juridice plus 
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- impozit de 6% pe dividend egal cu 

- impozit de 18% pe venitul avocatului. 

Totuşi, o asemenea analogie nu este deloc corectă. 

În primul rând, un calcul aritmetic simplu arată că 12% pe profit plus 

6% pe dividend este mai puţin decât 18% pe venitul avocatului. 

În al doilea rând, avocaţii şi avocaţi-stagiari, indiferent de faptul dacă 

ei practica în cadrul cabinetelor individuale (nu sunt persoane juridice) 

sau birourilor asociate (sunt persoane juridice), trebuie să fie asemănaţi, 

din punct de vedere fiscal, cu întreprinzătorii individuali.  Pentru 

întreprinzătorii individuali cota impozitului a fost coborâtă de la 18% la 

12%. 

În al treilea rând, 97% din contribuabili din avocatură au raportat 

venituri sub suma de 1.200.000 lei – plafonul minim pentru înregistrare 

în calitate de plătitor TVA – fapt care îi egalează, din punctul de vedere 

al nivelului de venituri, cu agenţii economici din businessul mic şi 

mijlociu.   

Venituri anuale, lei Avocaţi % 

Pana la 1.200.000 1680 97,0 

Mai mari de 1.200.000 52 3,0 

Total declaraţii pe venit 1732 100,0 

 

Regimul fiscal al agenţilor economici din businessul mic şi mijlociu este 

reglementat de Capitulul 71 al Codului fiscal, care prevede: 

 

- impozit de 4% pe venitul din activitatea operaţională pentru 

agenţii economici, veniturile cărora nu depăşesc 1.200.000 

lei. 

Astfel, în Republica Moldova, SRL-urile care înregistrează vânzări sub 

1.200.000 lei şi acordă următoarele tipuri de servicii: 

- consultanţă şi reprezentare juridică; 
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- activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul 
fiscal; 
- activităţi de consultanţă legate de arhitectură şi inginerie; 
- activităţi de consultanţă legate de mediul înconjurător, agronomie, 
securitate şi similar; 
- activităţi de consultanţă privind selecţia şi plasarea forţei de muncă; 
- activităţi de consultanţă în învăţământ, 
- altele, 
au posibilitatea de a achita un impozit de 4% pe vânzări plus un impozit 

de 6% pe dividende. 

În acelaşi timp, regimul pentru agenţii businessului mic şi mijlociu nu 

poate fi transpus avocaţilor, deoarece cabinetele şi birourile de 

avocatură nu pot, prin definiţie, distribui profituri sub formă de 

dividende, fapt pentru care asemănarea avocaţilor, din punctul de 

vedere a impunerii veniturilor, cu întreprinzătorii individuali (pentru 

care a fost stabilit un impozit de 12%) este cea mai relevantă.   

Principiul echităţii fiscale 

Invocăm Art. 58 al Constituţiei Republicii Moldova, care stabileşte că 

legislaţia trebuie să asigure o aşezare justă a sarcinilor fiscale.   

Ne permitem să amintim şi de prevederile Art. 6 alin. (8) al Codului fiscal, 

conform cărora impozitele se bazează pe principiul echităţii fiscale, care 

presupune tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în 

condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.   

În final am menționat că avocații în Republica Moldova sunt deschiși și 

dispuși pentru colaborare cu factorii de decizie pentru a identifica 

formula potrivită, astfel încât avocaților să le fie stabilită o cotă de 

impozitare a venitului de 12%. 

Urmare acestei adresări am avut o întrevedere cu factorii de decizie a 

partidului democrat care și-a asumat guvernarea. 

După mai multe întrevederi s-a decis formarea unui grup de lucru pentru 

evaluarea cadrului legal privind impozitarea avocaților, executorilor 

judecătorești, notarilor, etc. și efectiv identificarea formulei de 

impozitare a avocaților, notarilor etc.; având în componența sa: 

- Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - dl Pușcuța,  

- șefii de direcții de la IFPS; 

- Ministerul Justiției,  
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- Ministerul Finanțelor,  

- Uniunea Avocaților a fost reprezentat în acest grup de lucru, de 

președintele Uniunii Avocaților,  

- membrii Consiliului UA și avocați. 

Urmare a mai multor întrevederi, discuții, grupul de lucru a concluzionat 

că cadrul legal fiscal nu asigură o așezare justă a sarcinilor fiscale pentru 

avocați, notari, executori judecătorești etc. 

Cu regret, lucrurile nu au mers mai departe, ori Ministerul Finanțelor și 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au abandonat acest grup de lucru. 

Eforturile Uniunii Avocaților de a resuscita (reanima, revigora) acest 

grup de lucru a eșuat. 

La 14.08.2019 am reluat în dezbateri subiectul privind impozitarea 

avocaților cu Ministerul Finanțelor, având susținerea Ministerului 

Justiției în persoana colegii noastre (Secretar de Stat) Mihailov-Moraru 

Veronica. 

Picarea Guvernului Maia Sandu a spulberat tot ce a fost făcut la acel 

moment. 

La moment am remis Ministerului Finanțelor  și Ministerului Justiției o 

nouă adresare, chemându-i la dialog și identificarea soluției pentru 

impozitarea avocaților care să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. 

În final, Consiliul, președintele Uniunii Avocaților vor fortifica eforturile 

pentru soluționarea pozitivă a chestiunii privind impozitarea avocaților. 

 

Emanoil PLOȘNIȚA 

Președintele Uniunii Avocaților 

 


