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Consiliul Uniunii Avocaților 
 

Sumarul dispozitivelor hotărârilor adoptate în ședința ordinară a  

Consiliului Uniunii Avocaților din 27 noiembrie 2020  

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1), 6) și art. 39 din Legea nr. 1260-XV 

din 19.07.2002 cu privire la avocatură, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se constată neîntemeiată închiderea ședinței ordinare a Consiliului Uniunii 

Avocaților de către Președintele Emanoil Ploșniță și părăsirea de către acesta a 

ședinței. 

 

Se constată continuă ședința ordinară a Consiliului Uniunii Avocaților din 

27.11.2020.  

 

Se desemnează președinte al ședinței ordinare a Consiliului Uniunii 

Avocaților din 27.11.2020 dna Nina LOZAN. 

 

Se aprobă ordinea de zi propusă/reformulată de dl. Alexandru Țurcan. 

(conform Anexei nr. 1) 

 

- 1 - 

Aprobarea proiectului hotărârii pentru modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova (conform Anexei nr. 2) și a amendamentului la articolul 30 alineatul 2 

litera c) după cum urmează ,, Consiliul desemnează din membrii săi un președinte 

al ședinței Consiliului în următoarele situații:  

a)  când Președintele lipsește și nu a desemnat un vicepreședinte;  

b) refuzul Președintelui de a prezida ședințele Consiliului legal convocate.”  

 

Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare a 

Uniunii avocaților intră în vigoare la momentul adoptării acestora și se publică pe 

pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților. 
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- 2 - 

A constata eroarea comisă în varianta modificărilor și completărilor Statutului 

profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 126-130 din 29 mai 

2020; 

A constata că modificările și completările Statutului profesiei de avocat aprobate 

la Congresul avocaților din 13 decembrie 2019 au intrat în vigoare la 13 decembrie 

2019; 

A efectua rectificări în Monitorul Oficial al RM nr. 126-130, art. 489, din 29 mai 

2020 în partea numărului hotărârii și datei Congresului Uniunii Avocaților privind 

aprobarea modificărilor în Statutul profesiei de avocat, inclusiv cu radierea 

sintagmei ,,şi intră în vigoare la data publicării” de la art. II. a acestei hotărâri. 

A constata faptul prelungirii de drept a mandatelor expirate ale membrilor 

comisiilor UAM, pana la alegerea noilor componențe ale comisiilor UAM. 

 

- 3 - 

Se aprobă modificările la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Uniunii 

Avocaților la Secțiunea numărul 6 (conform Anexei nr. 3). 

           - 4 - 

Se anunță concursul pentru selectarea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei 

de avocat;  

Candidații la concurs vor depune dosarele până la data de 15 ianuarie 2021 prin 

email la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com  

Până la 18.12.2020 Decanii Barourilor și directorul Centrului de Instruire a 

avocaților vor propune cate un candidat pentru concursul de membru al Comisiei 

Speciale;  

Până la 18.12.2020 avocații vor depune cererile pentru concursul de membru în 

Comisia Specială, prin email la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com  

Comisia Specială va organiza desfășurarea concursului, va alege membrii Comisiei 

de licențiere a profesiei de avocat până la 09.02.2021. 

- 5 – 

Se respinge cererea formulată de către SRL ,,Bubble-Design Art Decor” pentru 

transmiterea în locațiune a imobilului Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

situat pe str. Alexandru cel Bun 91. 

Se pune în sarcina Secretarului General identificarea surselor necesare pentru 

evaluarea necesităților de efectuare a reparațiilor curente în vederea utilizării 

sediului pentru necesitățile Uniunii Avocaților și avocaților. 
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- 6 - 

Se amână examinarea chestiunii numărul 6 privind Aprobarea Raportului 

Consiliului Uniunii Avocaților pentru A/2019 în legătură cu faptul că președintele 

UA Emanoil Ploșniță nu a prezentat Rapotul. 

- 7 – 

Se amână examinarea chestiunii numărul 11. din ordinea de zi a ședinței Consiliului 

cu privire la modalitatea acordării „Diplomei de Onoare a Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova” colegilor avocați în anii 2019; 2018; 2017. 

- 8 – 

Se declară compatibilă funcția de Președinte al asociației patronale cu activitatea 

de avocat. 

- 9 - 

Se consemnează suspendarea activității de avocat conform listei anexate. 

 Breazu Eugeniu 

 Chiriac Olesea 

 Cotruță Olga 

 Kusturov Serghei 

 Pagoni Ana 

 Simciuc Natalia 

 Strulea Nicolae 

 

- 10 - 

Se aprobă cererea doamnei Nacu Ecaterina în baza căreia se solicită suspendarea 

stagiului profesional în avocatură.  

            - 11 - 

Se amână examinarea chestiunii numărul 11. din ordinea de zi a ședinței Consiliului 

cu privire la înscrierea în Registrul special al avocaților străini. 

- 12 - 

Se consemnează încetarea activității de avocat conform listei anexate.  

 Arsenii-Gherștoagă Oxana 

 Buruian Mihail 

 

A radia datoria în mărime de 2100 înregistrată în evidența contabilă de doamna 

Arsenii-Gherștoagă Oxana  

                                             

 



                                               - 13 - 

A acorda ajutor material dnei PXXX PXXX în mărime de 3000 de lei. 

- 14 - 

Se constată că actele Decanului Baroul de avocați din circumscripția Curții de Apel 

Chișinău, hotărârea/hotărârile Decanului, nu constituie acte administrative în 

sensul articolului 6 Cod administrativ al Republicii Moldova;  

Cererea prealabilă depusă de Măriți Marcela, Catană Carolina și Munteanu Angela 

din 30 octombrie 2020, cererea prealabilă depusă de Sorochin Iurii din 2 noiembrie 

2020, cererea dlui Sorochin Iurii din 11 noiembrie 2020 privind suspendarea 

rezultatelor rezultatelor alegerilor pentru poziția de membru a Consiliul Uniunii 

Avocaților din Moldova și cererea dlui Racu A. se resping ca fiind depuse peste 

termenul stabilit de Statutul profesiei de avocat, prevăzut la art. 52, alin. (18). 

Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile art. 38 alin. (6) din Legea cu 

privire la avocatură. 

- 15- 

În legătură cu faptul, că cererile prealabile depuse de Mariț Marcela, Catan Carolina 

și Munteanu Angela au fost respinse ca fiind depuse tardive, se resping cererile de 

alăturare depuse de Balaban Natalia, Bogos Alexandru, Grozova Liudmila, Organ 

Elena, Stratan Corina și cererea de atragere în procedura administrativă intentată 

de Catan Carolina, dna Mariț Marcela,  Munteanu Angela și Sorochin Iurii depusă 

de dna Moloșag Natalia. 

- 16 - 

Se resping cererile prealabile (enumerate la chestiunea 16) ca fiind lipsite de temei. 

- 17 - 

A respinge cererea Domnului Potârniche Silviu ca fiind inadmisibilă și a explica 

că pretențiile invocate în această cerere au fost deja satisfăcute prin hotărârile 

anterioare ale Consiliului. 

- 18 - 

A constata lipsa de competență materială și procesuală în chestiunea abordată de 

dl. Racu A. cu privire la controlul legalității actelor administrative.  

- 19 - 

A pune în sarcină membrului Consiliului Uniunii Avocaților, dl Andrian Tăbîrță, 

întocmirea și comunicarea unei note informative pentru următoarea ședință a 

Consiliului Uniunii Avocaților, cu referire la situația legitimațiilor de avocat stagiar 

emise de Uniunea Avocaților și semnate de Președintele UA, Emanoil Poșnița până 

la momentul de azi. 

Verificarea informației cu referire la emiterea legitimațiilor de avocat stagiar false. 



Se pune în sarcină Secretarului general și secretariatului Uniunii Avocaților să 

asigure persoanei delegate de Consiliu/raportorului Consiliului toată documentația 

necesară. 

- 20 - 

Se stabilește data următoarei ședințe a Consiliului Uniunii Avocaților la 

28.12.2020, ora 11. 

 

 

Președintele ședinței                                                            Nina LOZAN 

 


