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1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1 Asociația " Decanilor și veteranilor ai avocaturii din Republica Moldova" în continuare - 

«Asociația», este o asociație profesională, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare 

a voinței persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul 

Statut.  

 

1.2 Denumirea completă este Asociația " Decanilor și veteranilor ai avocaturii din Republica 

Moldova". Denumirea prescurtată este Asociația „D.V.M.”. 

 

1.3 Asociația este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii 

Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 1260-XV cu privire la avocatură din 19 iulie 2002, 

Statutul Profesiei de Avocat nr.302 din 18 aprilie 2011, și alte acte legislative.  

 

1.4 Asociația reprezintă o asociație republicană și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova.  

 

1.5 Durata de activitate a Asociației este nelimitată.  

 

1.6 Asociația va folosi întregul venit provenit din activitatea sa în scopurile prevăzute de Statut.  

 

1.7 Asociația nu va susține vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul 

autorităților publice și nu va folosi vreo parte din venit pentru finanțarea acestora.  

 

1.8 Sediul Asociației se află pe adresa sediului Uniunii Avocaților din Republica Moldova.  

 

 

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI 

 

2.1 Asociația se constituie și își desfășoară activitatea în baza următoarelor principii: liberul 

consimțământ, legalitate, publicitate și transparență, egalitate în drepturi a tuturor membrilor, 

libera exprimare a opiniei de către toți membrii, accesul membrilor la orice informație ce tine de 

activitatea Asociației, independența, autoadministrarea, autogestiunea, umanismul, democratismul 

și colegialitatea 

 

2.2 Asociația este liberă să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate și să-și 

stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităților publice în 

activitatea Asociației, precum și imixtiunea Asociației în activitatea autorităților publice.  

 

2.3 Asociația promovează în activitatea sa valorile și interesele naționale, civice, ale democrației 

și statului de drept, parteneriatul, competiția deschisă, respectă normele deontologice ale profesiei 

de avocat. 

 

 2.4 Activitatea Asociației are un caracter transparent, informația cu privire la actele de constituire 

și cele programatice este accesibilă tuturor membrilor ei.  

 

 

 



 

3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE 

 

3.1. Asociației se constituie și își desfășoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri 

fundamentale:  

a) Să contribuie la promovarea, dezvoltarea și apărarea intereselor decanilor și veteranilor ai 

avocaturii, ale avocaților, avocaților stagiari precum și ale profesiei de avocat în ansamblu; 

b) Să promoveze și să contribuie la apărarea drepturilor profesionale, civile, economice și sociale 

ale decanilor și veteranilor ai avocaturii, ale avocaților și avocaților stagiari. 

c) Să îndrume și să susțină avocații începători, avocații stagiari. 

c) Să elaboreze conceptul și să desfășoare întrunirea anuală a „ Decanilor și veteranilor ai 

avocaturii ”. 

d) Să elaboreze și să implementeze mecanismele de dezvoltarea a instituției avocaturii în 

Republica Moldova;  

e) Să consolideze rolul decanilor și veteranilor ai avocaturii în organele de autoadministrare a 

Uniunii Avocaților din Republica Moldova;  

f) Să susțină, promoveze și să instruiască decanii și veteranii ai avocaturii în vederea participării 

acestora în procesele de luare a deciziilor; 

i) Să organizeze proiecte specifice realizării scopurilor sale; 

î) Să coopereze și să participe activ la diferite proiecte internaționale, europene, naționale și locale 

privind atingerea scopurilor Asociației;  

j) Să apere principiile echității sociale, egalității tuturor în fața legii și nediscriminării, precum și 

să promoveze respectarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;  

k) Să promoveze principiile întrajutorării și înțelegerii în societate.  

 

3.2.   Pentru a-și realiza scopurile, Asociația va desfășura următoarele activități:  

a) Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea intereselor 

și drepturilor decanilor și veteranilor ai avocaturii, ale avocaților, avocaților stagiari, precum și a 

profesiei de avocat în ansamblu în Republica Moldova;  

b) Organizarea și participarea la seminare, conferințe, întruniri, lecții de pregătire profesională etc., 

în vederea realizării scopurilor propuse cu atragerea specialiștilor calificați în domeniile prioritare 

de activitate ale Asociației; 

d) Identificarea și nominalizarea participativă a decanilor și veteranilor ai avocaturii în vederea 

promovării acestora la poziții decizionale în cadrul barourilor teritoriale și Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova;  

f) Acordarea, în conformitate cu cerințele legislației, a asistenței consultative, analiză, evaluare, 

monitorizare în toate sectoarele și sferele social-juridice;  

g) Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea și monitorizarea diferitelor proiecte la nivel 

local/național în scopul dezvoltării potențialului social-economic și uman al Republicii Moldova 

și în scopul atingerii obiectivelor Asociației.  

h) Colaborarea activă cu instituțiile de stat și/sau private, naționale și internaționale; 

i) Alte activități care nu vin în contradicție cu scopurile statutare. 

 

 3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse Asociația are dreptul: 

a) Să reprezinte interesele membrilor săi în fața Uniunii Avocaților din RM, autorităților publice 

și altor organizații;  

b) Să asigure protecția drepturilor și intereselor membrilor săi;  

e) Să creeze, în funcție de necesități,  subdiviziuni structurale locale;  



f) Să obțină de la autorităţile publice informația necesară pentru desfășurarea activității statutare; 

g) Să participe la conferințe, congrese, forumuri naționale și internaționale;  

h) Să participe la concursuri naționale și internaționale în vederea obținerii comenzi sociale și 

dotații din partea statului, precum și în vederea obținerii de granturi de la alte țări, de la fondații 

naționale, străine și internaționale;  

i) Să încheie cu persoanele fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, în 

vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare;  

î) Să organizeze, în condițiile legii, întruniri și alte acțiuni publice; 

j) Să intre cu drept de membru în componență altor asociații;  

k) Să se bucure de alte drepturi acordate de legislația în vigoare. 

 

 

4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL 

 

4.1. Structura organizatorică a Asociației se constituie din următoarele organe:  

 

1) Adunarea Generală; 

2) Consiliul de Administrare (în continuare - Consiliul);  

3) Președintele;  

4) Secretarul General.  

 

 

4.2. Organul suprem de conducere al Asociației este Adunarea Generală a membrilor sau a 

delegaților acestora, care se întrunește ordinar și extraordinar. 

 

4.3. Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:  

a) Determină direcțiile principale de activitate ale Asociației;  

b) Decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;  

c) Alege și revocă membrii Consiliului de Administrare și Președintele;  

d) Aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare; 

e) Hotărăște orice alte probleme ce țin de activitatea Asociației. 

 

 4.4. Ședințele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociației, 

dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de 

Administrare (în continuare - Consiliu), care va înștiința toți membrii Asociației cu cel puțin 15 

zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. Anunțul privind convocarea ședinței trebuie să 

conțină ordinea de zi, locul, data și ora ședinței. Despre convocarea organului suprem se va 

comunica fiecărui membru în parte și/sau prin publicația pe pagina web a Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova. 

 

4.5. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliu din inițiativă proprie, 

sau la cererea Președintelui sau la cererea a cel puțin o treime din numărul total al membrilor 

Asociației.  

 

4.6. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data 

prezentării cererii cu privire la convocarea ședinței extraordinare adoptată de către subiecții 

nominalizați în punctul 4.5. al prezentului Statutului. In cazul în care Consiliul refuză sau 

tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Adunării Generale, subiecții 



împuterniciți sunt în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Consiliului în modul 

stabilit pentru acesta. 

 

4.7. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenți 50% plus unu din 

numărul total al membrilor. Fiecare membru deține un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul 

majorității simple a celor prezenți. 

 

 4.8. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat 

convoacă repetat ședința Adunării Generale cu aceeași ordine de zi. Ședința convocată repetat va 

fi deliberativă cu participarea celor prezenți.  

 

4.9. Lucrările Adunării Generale sunt conduse de către Președintele Asociației.  

 

4.10. Desfășurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal întocmit și semnat de 

Secretarul General și contrasemnat de Președinte.  

 

4.11. Procesul-verbal va conține următoarele informații: 

 a) modul în care a fost convocat și caracterul ordinar sau extraordinar al Adunării Generale; 

 b) anul, luna, ziua, ora și locul unde se desfășoară Adunarea Generală;  

 c) numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală;  

 d) ordinea de zi votată de Adunarea Generală; 

 e) luările de cuvânt;  

 f) hotărârile, rezoluțiile și moțiunile adoptate;  

 g) orice alte activități desfășurate de Adunarea Generală.  

 

4.12. Toate hotărârile, deciziile și rezoluțiile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis.  

 

4.13. Adunarea Generală alege o comisie de numărare a voturilor din membrii care nu candidează 

la una din funcțiile organelor de conducere, compusă din minimum 3 membri.  

 

4.14. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală sunt definitive și obligatorii pentru toate 

structurile Asociației și pentru toți membrii.  

 

4.15. Hotărârile Adunării Generale, în caz de necesitate se publică pe pagina web Uniunii 

Avocaților. 

 

 4.16. Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociației, care este 

constituit din 5 (cinci) persoane, ce se subordonează Adunării Generale și are următoarea 

competentă:  

a) elaborează strategia dezvoltării și trasează direcțiile principale ale activității Asociației, în 

conformitate cu prevederile Statutului;  

b) asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale și prezintă rapoarte Adunării Generale privind 

activitatea Asociației;  

c) stabilește condițiile și procedura de primire a noi membri în asociație, precum și cele de 

retragere/excludere din rândurile ei;  

e) stabilește modul în care pot fi folosite și repartizate donațiile colectate;   

g) primirea și excluderea membrilor Asociației;  

h) conducerea operativă a activității Asociației;  



i) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competența exclusivă a altor organe ale 

Asociației. 

 

 4.17. Consiliul este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 3 (trei) ani. Ședințele 

Consiliului se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru și sunt deliberative, 

dacă sunt prezenți cel puțin 3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă 

de voturi. La cererea unui membru al Consiliului, Președintele Consiliului este obligat să convoace 

în termen de 10 zile ședința extraordinară a acestuia. în cazul în care Președintele refuză sau 

tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Consiliului, membrul Consiliului care 

a solicitat convocarea ședinței extraordinare este în drept să convoace ședința extraordinară fără 

acordul Președintelui. 

 

 4.18. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele condiții:  

 

a) în caz de deces,  

b) în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea 

fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Președintelui;   

c) în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.  

d) prin depunerea unei cereri personale de către membru, care dorește să iasă din Asociație.  

 

4.19. În cazul situațiilor prevăzute la punctul 4.18, locul din Consiliul rămâne vacant urmând ca 

în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.  

 

4.20. Președintele Asociației este concomitent și Președintele Consiliului, ales de Adunarea 

Generală pe un termen de 3 (trei) ani. Președintele gestionează nemijlocit Asociația în perioada 

dintre ședințele Consiliului și are următoarea competență:  

a) convoacă și prezidează ședințele Consiliului; 

b) adoptă decizii pe orice problemă ce ține de activitatea Asociației și care nu este de competența 

exclusivă a altor organe;  

c) reprezintă Asociația în relațiile cu Uniunea Avocaților, autorităţile publice și alte persoane fizice 

și juridice; 

d) administrează operativ mijloacele Asociației, încheie tranzacții și semnează contracte. 

e) organizează si dirijează activitatea curenta a Asociației și asigura îndeplinirea deciziilor, 

adoptate de către Consiliul;  

g) decide asupra formelor și metodelor de lucru; 

 

 4.21. Consiliul sau Președintele pot constituie în caz de necesitate grupuri de experți pentru a 

studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociației, pentru discutarea anumitor 

programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociației, pentru atenționarea opiniei 

publice asupra unor probleme majore ale societății.  

 

4.22. Activitatea organizatorică-administrativă a Asociației este asigurată de către Secretarul 

general.  

 

4.23. Secretarul general este ales, pe un termen de 3 (trei) ani, din rândurile membrilor Consiliului 

de Administrare de către membrii acestuia cu votul deschis al majorității membrilor aleși.  

 

4.24. Calitatea de Secretar general încetează în următoarele condiții: 



a) în caz de deces;  

b) în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de persoana care demisionează, dar care nu 

va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Consiliului;  

c) în caz de revocare de către Consiliul.  

 

4.25. în cazul situațiilor prevăzute la punctul 4.24, funcția de Secretar general rămâne vacantă 

urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.  

 

4.26. Secretarul general are următoarele atribuții:  

a) asigură lucrările de secretariat ale activității Asociației; 

b) participă, cu drept de vot, la Adunările Generale și la ședințele Consiliului;  

c) elaborează proiectul agendei și pregătește materialele de lucru ale Adunării Generale și ale 

Consiliului;  

d) organizează ținerea evidenței tuturor documentelor Asociației;  

e) asistă Președintele în exercitarea atribuțiilor sale;  

f) înregistrează cererile și demersurile prezentate Asociației;  

g) întocmește procesele-verbale ale Adunărilor Generale și ale ședințelor Consiliului.  

 

 

5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR 

 

 5.1. Fondatorii Asociației devin de plin drept membri ai Asociației. Membru al Asociației poate 

fi avocat decorat cu titlu de veteran sau decan al avocaturii, cu reputație ireproșabilă, cetățean al 

Republicii Moldova.  

Asociația nu răspunde pentru obligațiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligațiile 

Asociației. 

 

5.2. Candidatura viitorului membru al Asociației, precum și retragerea din rândurile ei este 

discutată la ședința Consiliului. Decizia de acceptare a calității de membru va fi adusă ulterior la 

cunoștința Adunării Generale.   

 

5.3. Pentru a dobândi calitatea de membru, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții:  

a) să fie avocat decorat cu titlu de veteran sau decan al avocaturii. 

b) să susțină obiectivele Asociației; 

c) să înainteze o cerere cu privire la dorința de a deveni membru al Asociației; 

d) să fie o persoană cu reputație ireproșabilă;  

 

5.4. Încetarea calității de membru are loc în următoarele cazuri:  

a) depunerea cererii de retragere benevolă de către membru;  

b) încălcarea prevederilor Statutului;  

d) săvârșirea de către membru a unor fapte incompatibile cu calitatea de membru al Asociației;  

e) încălcarea altor obligații prevăzute de prezentul Statut.  

 

5.5. Membrii Asociației au dreptul: 

a) de a participa la Adunarea Generală cu drept de vot;  

b) de a alege și de a fi ales în orice funcție eligibilă a Asociației;  

c) de a se pronunța asupra diverselor aspecte ale activității Asociației;  



d) de a participa la proiectele Asociației; 

e) de a se retrage din organizație;  

 

5.6. Membrii Asociației au următoarele obligații:  

a) să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului și 

Președintelui; 

b) să participe activ la realizarea scopurilor statutare;  

c) să se abțină de la fapte care ar dăuna imaginii și reputației Asociației;  

 

5.7. Membrul care nu participă la activitatea Asociației mai mult de un an de zile, rupând din 

proprie inițiativă legătura cu Asociația, precum și acei membri care încalcă prevederile prezentului 

Statut, pot fi excluși din rândul membrilor Asociației de către Consiliu, printr-o decizie care va fi 

ulterior adusă la cunoștință Adunării Generale.  

 

 

6. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMĂ 

 

6.1. Darea de seamă a Asociației se întocmește conform rezultatelor anului și conține expunerea 

rezultatelor activității Asociației în perioada de referință a dării de seamă. 

 

6.2. Darea de seamă se aduce la cunoștința tuturor membrilor Asociației la ședința Adunării 

Generale.  

 

6.3. Darea de seamă și orice informație cu privire la activitatea Asociației se păstrează în cadrul 

Asociației, este accesibilă tuturor membrilor și, după posibilități se publicată pe pagina web a 

Asociației. 

 

7. ADOPTAREA, COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA STATUTULUI 

 

7.1. Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociației. 

 

7.2. Propunerile membrilor Asociației vizând modificările și completările prezentului Statut se 

depun pe numele Consiliului, care le propune pentru examinare la următoarea ședință a Adunării 

Generale. 

 

7.3. Modificările și completările Statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este 

deliberativă cu prezența a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanților 

acestora și dacă pentru ele a votat majoritatea simplă a membrilor prezenți la ședință. 

 

7.4. Prevederile Statutului privind sediul Asociației pot fi modificate în baza deciziei Consiliului. 

 

7.5. Modificările și completările Statutului întră în vigoare pentru terți din momentul aprobării 

acestora de Adunarea Generală. 

 

 

 

 

 



8. MODUL DE LICHIDARE 

 

8.1. Asociația își încetează activitatea prin autodizolvare în baza deciziei Adunării Generale 

adoptată în condițiile stabilite de prezentul Statut și aprobată de Consiliul Uniunii Avocaților RM.  

 

8.2. Autodizolvarea poate avea loc în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse sau în alte 

cazuri la decizia Consiliului. 

 

9. DISPOZIŢII FINALE 

 

9.1. Prezentul Statut se adoptă la Adunarea Generală de Constituire la ______________________. 

 

9.2.  Prezentul Statut a fost întocmit în 3 exemplare în limba de stat - un exemplar pentru Uniunea 

Avocaților din R. Moldova și 2 exemplare aprobate de Consiliu Uniunii Avocaților din RM - se 

restituie fondatorilor.  

 

Semnăturile fondatorilor: 

 

1. ___________________, născut la __________, cetățean al Republicii Moldova, titular al 

licenței de avocat nr. ________ din ______________________. 

 

2. ___________________, născut la __________, cetățean al Republicii Moldova, titular al 

licenței de avocat nr. ________ din ______________________. 

 

3. ___________________, născut la __________, cetățean al Republicii Moldova, titular al 

licenței de avocat nr. ________ din ______________________. 

 

4. ___________________, născut la __________, cetățean al Republicii Moldova, titular al 

licenței de avocat nr. ________ din ______________________. 

 

5. ___________________, născut la __________, cetățean al Republicii Moldova, titular al 

licenței de avocat nr. ________ din ______________________. 

 


