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I. Dispoziţii generale 

  

1.1. Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico-financiare a Uniunii 

Avocaţilor din Republica Moldova (în continuare - UA), asigură controlul financiar intern 

al UA şi supraveghează gestiuniea patrimoniului ei. 

1.2. Comisia este independentă în activitatea sa şi se subordonează Congresului UA, 

căruia îi prezintă raportul despre activitatea desfăşurată şi rezultatele controalelor 

efectuate.   

1.3. Prezentele reguli stabilesc modul de organizare şi funcţionarea a Comisiei de cenzori.  

1.4. În activitatea sa Comisia se conduce de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, 

inclusiv Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002 (în continuare - 

Legea), Statutul profesiei de avocat (în continuare - Statutul), Codul deontologic, 

prezentele Reguli, precum şi alte acte normative interne ale UA. 

 

II. Componenţa şi constituirea  

 

2.1. Comisia de cenzori este compusă din 5 avocaţi delegaţi de barouri, care au o vechime 

de cel puţin 5 ani. 

2.2. Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani. 

2.3. Conducerea activităţii Comisiei de cenzori şi reprezentarea Comisiei în faţa organelor 

profesiei şi în raporturile cu autorităţile publice se face de către Preşedintele acesteia, 

ales la primele şedinţe ale Comisiei din rîndul membrilor săi. 

2.4. În exercitarea mandatului membrii Comisiei se conduc de următoarele principii: 

legalitate, imparţialitate, independentă, libertate decizională, corectitudine, respect 

reciproc, confidenţialitate.  

2.5. Membrii Comisiei au obligaţia să cunoască problemele economico-financiare specifice 

organizaţiilor necomerciale şi asociaţiilor profesionale, să întreprindă măsurile necesare 

întru asigurarea independenţei absolute a Comisiei, libere de orice influenţă, inclusiv şi 

de influenţa derivată din propriile interese sau de influenţa terţilor persoane, de natură a 

suprima încrederea în activitatea şi reputaţia Comisiei. 
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2.6. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi concomitent şi membri ai organelor de 

Conducere ale UA. 

2.7. În intervalul dintre congrese, Comisia completează locurile de membri devenite vacante 

din rîndul membrilor supleanţi. 

2.8. Mandatul de membru sau membru supleant al Comisiei încetează, înainte de expirarea 

acestuia la cerere. Mandatul încetează de drept/automat în caz de plecare din cadrul 

UA sau în caz de deces. 

 

III. Atribuţiile 

 

3.1. În activitatea sa Comisia de cenzori urmăreşte realizarea în bune condiţii a tuturor 

atribuţiilor ce-i revin din Lege, Statut şi din prezentele Reguli de organizare şi 

funcţionare. 

3.2. Comisia supraveghează şi controlează, prin metode adecvate, gestiunea şi 

administrarea UA, urmărind cu prioritate:  

 modul în care se respectă Legea şi Statutul;  

 modul de executare a bugetului UA; 

 măsura în care registrele contabile şi de evidentă ale UA sunt  ţinute corect şi la 

zi;  

 evaluarea patrimoniului UA şi asigurarea corectitudinii efectuării inventarierii 

anuale;  

 corectitudinea întocmirii actelor interne de gestiune şi de evidentă;  

 respectarea normelor legale şi a procedurilor interne privind gestionarea 

patrimoniului UA;  

 corectitudinea determinării cuantumului garanţiilor depuse de persoanele care 

gestionează valori materiale şi băneşti;  

 determinarea şi evidenţierea corectă a vărsămintelor privind impozitele şi taxele;  

 analiza situaţiei creditorilor şi debitorilor UA;  

 verificarea situaţiilor financiare anuale precum şi legalitatea datelor înscrise în 

acestea;  

 identificarea situaţiilor defavorabile, care pot afecta situaţia patrimonială şi 

financiară a UA. 

3.3. Comisia  de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) verifică dacă situaţiile financiare sunt întocmite în concordanţă cu registrele 

contabile ţinute de UA, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă 
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evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru 

întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare;  

b) verifică periodic modul în care este gestionat patrimoniul UA; 

c) verifică, în mod planificat sau pe neaşteptate, modul în care este ţinut registrul de 

casă şi sunt gestionate resursele băneşti ale UA; 

d) verifică periodic modul în care sunt gestionate creanţele UA precum şi 

concordanţa şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiei aprobate de organele 

profesiei; 

e) verifică şi propune măsurile necesare ţinerii corespunzătoare a evidenţei 

contabile de către personalul UA, existenţa politicilor contabile aplicabile pentru 

anul respectiv, precum şi modul de actualizare a normelor şi procedurilor interne 

cu cadrul normativ;  

f) verifică dacă persoanele care au calitatea de gestionar, în sensul legii, au 

constituit şi depus garanţiile corespunzătoare; 

g) verifică modul în care sunt gestionate şi păstrate titlurile de proprietate ale 

bunurilor ce compun patrimoniul UA, precum şi a titlurilor de valoare deţinute de 

UA; 

h) prezintă avize cu privire la aspectele solicitate de avocaţi şi organele de 

conducere a UA, şi la discreţia sa, a altor aspecte considerate necesare; 

i) alte atribuţii prevăzute în Lege şi Statut, fie delegate de Congres. 

3.4. Comisia de cenzori efectuează controale planificate ale activităţii UA nu mai puţin de o 

dată în an şi controale extraordinare la solicitarea avocaţilor, organelor de conducere a 

UA, precum şi din iniţiativă proprie. 

3.5. Comisia efectuează controlul anual obligatoriu al activităţii financiar-administrative a UA 

şi întocmeşte raportul anual, care este prezentat pentru audiere şi aprobare 

Congresului UA. 

3.6. În activitatea sa Comisia de cenzori nu poate interveni în activitatea operaţională a UA, 

limita independenţa UA, influenţa organele de conducere ale UA în timpul exercitării 

funcţiilor lor. 

3.7. Organele de conducere ale UA sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate 

documentele necesare pentru efectuarea controlului, precum şi să ofere explicaţii. 

 

IV. Drepturile şi responsabilităţile  

 

4.1. În scopul realizării corespunzătoare a atribuţiilor sale, Comisia de cenzori are dreptul: 
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a) de a primi de la organele de conducere ale UA toate documentele solicitate, 

necesare pentru activitatea ei şi materialele, examinarea cărora corespunde 

obiectului controlului efectuat de Comisie. Documentele menţionate urmează să fie 

prezentate Comisiei în prima zi în cazul controlului planificat, sau în cazul controlului 

extraordinar, în ziua următoare după prezentarea solicitării; 

b) de a solicita de la organele de conducere ale UA, personalul UA şi avocaţi explicaţii 

privind obiectul controlului efectuat de Comisie. 

4.2. Preşedintele Comisiei sau, după caz, un membru al Comisiei, dispune de dreptul de a 

participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului UA. 

4.3. Comisia  are responsabilitatea: 

a) de a evalua activitatea şi funcţionarea sistemului de control intern a UA în vederea 

asigurării respectării legii şi reglementărilor interne aplicabile; 

b) de a examina rapoartele de control ale auditului intern şi extern, inclusiv 

recomandările acestuia şi modalităţile de implementare ale lor; 

c) de a conlucra cu auditorii externi; 

d) de a determina securitatea şi corectitudinea informaţiei prezentate organelor de 

conducere a UA  şi utilizatorilor externi; 

e) de a elabora avize pentru conducere în vederea selectării auditului extern. 

4.4. Membrii Comisiei de cenzori răspund, în condiţiile legii, în legătură cu modul în care îşi 

duc la îndeplinire mandatul încredinţat. 

4.5. Membrii Comisiei  poartă răspundere dacă: 

a) au ascuns premeditat informaţia despre activitatea economico-financiară a UA, altă 

informaţie pe care au primit-o în conformitate cu Legea şi alte acte legislative; 

b) au difuzat intenţionat informaţie neveridică despre activitatea economico-financiară 

a UA. 

V. Organizarea şi funcţionarea  
 

5.1. Comisia de  cenzori se convoacă în şedinţe ori de cîte ori este necesar, la propunerea 

Preşedintelui Comisiei sau a majorităţii simple a membrilor săi, dar cel puţin o dată în 

lună.  

5.2. Cu 5 zile înainte de data şedinţei, secretarul Comisiei, iar în lipsa acestuia Preşedintele 

Comisiei, transmite prin email tuturor membrilor Comisiei ordinea de zi a şedinţei. 

Propunerile membrilor Comisiei privind completarea ordinii de zi a şedinţei se iau în 

consideraţie de Preşedintele Comisiei, iar în caz de necesitate se pun la vot.   
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5.3. Comunicarea dintre membrii Comisiei, precum şi dintre Comisie şi terţi se efectuează 

prin intermediul Secretarului Comisiei şi secretariatului UA. În lipsa Secretarului 

Comisiei, comunicarea se efectuează prin intermediul Preşedintelui Comisiei. 

5.4. Şedinţele se desfăşoară la sediul UA, de regulă, în mod închis. Cei interesaţi au dreptul 

să asiste la şedinţele Comisiei doar dacă în acest sens se adoptă o hotărîre de către  

membri Comisiei în modul prevăzut de prezentul capitol.  

5.5. Comisia este în drept să declare şedinţa deschisă, motivînd în acest sens hotărîrea sa. 

5.6. Şedinţa Comisiei este deliberativă, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul 

membrilor săi. 

5.7. Preşedintele Comisiei organizează activitatea curentă a Comisiei, prezintă şi semnează 

documentele emise din numele ei. 

5.8. În perioada dintre şedinţe, preşedintele Comisiei repartizează membrilor Comisiei 

sarcini spre executare, reieşind din principiul imparţialităţii, repartizării echilibrate şi 

ţinînd cont de competenţa, abilităţile, aportul şi agenda membrilor Comisiei. 

5.9. În caz de necesitate la şedinţele Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai cabinetelor 

avocaţilor, birourilor asociate de avocaţi, organelor de conducere a UA,  asociaţiilor de 

avocaţi, precum şi alte persoane.  

5.10. Şedinţele Comisiei sunt prezidate de Preşedintele Comisiei, iar în caz de lipsă a 

acestuia, de persoana desemnată de Preşedintele Comisiei.  

5.11. Pentru fiecare şedinţă sau activitate a Comisiei se întocmeşte un proces-verbal de 

către Secretarul Comisiei, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată de preşedintele 

Comisie,  în decurs de 10 zile de la data şedinţei.  

5.12. În procesul-verbal se indică obligatoriu: 

a) data ţinerii şedinţei ori efectuării activităţii; 

b) numele, prenumele membrilor prezenţi;  

c) şedinţa este sau nu deliberativă;  

d) ordinea de zi şi/ sau activitatea efectuată de membrii Comisiei; 

e) rezultatul votului exprimat;  

f) hotărîrea  adoptată;  

g) semnatarii procesului-verbal. 

5.13. Procesele-verbale se semnează de către Preşedintele Comisiei şi Secretarul Comisiei, 

iar în lipsa ultimului de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă. Evidenţa şi păstrarea 

proceselor-verbale este obligaţia Secretarului Comisiei, iar în lipsa acestuia a 

Preşedintelui Comisiei. 
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5.14. Hotărîrile Comisiei se adoptă prin vot deschis, manifestat prin ridicarea mîinii sau în alt 

mod, pentru care au optat membri Comisiei (vot electronic, buletin de vot etc.). Voturile 

sunt numărate de către preşedintele Comisiei, fie de alt membru desemnat.     

5.15. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei şi sunt 

executorii pentru toţi avocaţii, organele de conducere a UA, personalul UA.  

5.16. Hotărîrile se semnează de preşedintele Comisiei şi Secretarul Comisiei, în cazul 

prezenţei ultimului.  

5.17. Semnătura persoanelor responsabile se aplică pe fiecare pagină atît a procesului-

verbal, cît şi a hotărîrilor Comisiei (cînd acestea nu sînt încorporate în procesele 

verbale). 

5.18. Comisia publică hotărîrile adoptate pe pagina oficială de internet a UA. 

5.19. Rapoartele Comisiei sunt valabile dacă sunt semnate de toţi membrii Comisiei  

participanţi la control. 

5.20. Membrii Comisiei care au opinie aparte privind unele prevederi şi concluzii, urmează sa 

o expună în document separat anexat la raportul/ procesul-verbal respectiv. 

5.21. În rapoartele Comisiei  trebuie să fie reflectate: 

a) numele şi prenumele membrilor Comisiei, care au participat la control; 

b) motivele şi scopurile controlului; 

c) termenele în care s-a efectuat controlul; 

d) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, 

registrele contabile şi situaţiile financiare; 

e) aprecierea conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirii situaţiilor financiare 

cu cerinţele legislaţiei; 

f) informaţia despre faptele de încălcare a cerinţelor legislaţiei de către persoanele 

cu funcţii de răspundere ale UA, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste 

persoane; 

g) date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului; 

h) anexe; 

i) alte date.  

5.22. Rapoartele emise de Comisie sunt prezentate Consiliului UA, Preşedintelui UA şi 

Secretarului General cu scopul de a lua cunoştinţă şi a asigura îmbunătăţirea 

sistemelor de control intern, precum şi eliminării deficienţelor identificate. 

5.23. Rapoartele întocmite la cererea avocaţilor se prezintă solicitanţilor cît şi organelor de 

conducere UA.   
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5.24. Raportul anual este prezentat pentru audiere şi adoptare Congresului UA şi publicat pe 

pagina oficială de internet a UA. 

5.25. Documentele Comisiei de cenzori, şi anume: hotărîrile, procesele verbale, rapoartele 

întocmite în urma verificărilor efectuate, recomandările prezentate organelor de 

conducere a UA, precum şi registrul proceselor verbale, se păstrează la sediul UA, ele 

putînd fi consultate de cei interesaţi, cu aprobarea Preşedintelui Comisiei. 

 

 

VI. Dispoziţii finale 

 

6.1. Fondurile necesare funcţionării Comisiei de cenzori (cheltuieli de transport, cazare, 

diurnele cenzorilor, alte cheltuieli necesare pentru funcţionarea tehnică materială a 

activităţii Comisiei) vor fi suportate de UA, potrivit devizului aprobat. 

6.2. Pentru activitatea depusă membrii Comisiei beneficiază de indemnizaţii,  stabilite prin 

Hotărîrea Congresului UA sau Consiliului UA. 

6.3. Prezentele Reguli de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori intră în vigoare la 

data adoptării sale de către Congresul UA. 

6.4. Comisia de Cenzori va revizui cel puţin o dată în an prezentele Reguli de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de cenzori şi va înainta către Congresul UA, dacă e cazul, 

propuneri de ajustare la cadrul normativ în vigoare sau alinierii la cele mai bune 

practici. 

 

 

Preşedintele Uniunii Avocaţilor din RM                                            Nina Lozan  


