
Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE nr. ____ 

din __________ 2015 

 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I – Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  

 

1. La articolul 8: 

la alineatul (1) litera d), cuvintele „ , notarii publici, executorii judecătoreşti” se 

exclud. 

la alineatul (3) cuvintele „delegaţii unice, cît şi în cazul delegaţiilor” se substituie 

cu cuvintele „împuterniciri unice, cît şi în cazul împuternicirilor” 

 

2. Titlul articolului 9 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 9. Calitatea asistenței juridice”. 

 

3. La articolul 10: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2)  Sînt scutite de efectuarea stagiului profesional persoanele care au cel puţin 10 

ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni 

după demisia din funcţiile respective, au depus cerere pentru participarea la examenul 

de calificare. Persoanele scutite de efectuarea stagiului profesional, până la susținerea 

examenului de calificare, sunt obligate să urmeze cursuri, în volum de cel puţin 36 ore, 

la subiectele stabilite în statutul profesiei de avocat privind deontologia profesională a 

avocaţilor şi administrarea formelor de exercitare a avocaturii, conform planului aprobat 

de Consiliul Uniunii Avocaţilor.”. 

la alineatul (3): 

dispoziția alineatului va avea următorul cuprins „În sensul alineatului (1), se 

consideră că nu are reputație ireproșabilă, nu poate fi admis la stagiu profesional, în 

profesie, sau după caz, nu i se eliberează licența de avocat persoanei care:”; 

literele c), d) și f) se completează cu textul „și nu a expirat termenul de 5 ani.”; 

alineatul (4) se abrogă. 

 



4. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

„ Articolul 11. Incompatibilități 

(1) Profesia de avocat este incompatibilă cu:  

a) oricare funcţie retribuită, cu excepţia funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică, 

didactică şi de creație, sportivă, precum şi de activitatea în calitate de arbitru al judecăţii 

arbitrale (arbitrajului), în calitate de mediator, administrator autorizat, mandatar 

autorizat în proprietatea intelectuală, membru ales în organele de autoadministrare ale 

avocaţilor;  

b) activitatea de întreprinzător; 

c) alte activităţi ce lezează demnitatea sau independenţa profesiei de avocat sau bunele 

moravuri.  

(2) Nu se admite acordarea de către avocat a asistenţei juridice inerente profesiei de 

avocat în alt temei decît în baza contractului de asistenţă juridică înregistrat la cabinetul 

avocatului sau la biroul asociat de avocaţi. Excepţie fac cazurile de reprezentare a 

intereselor soţului/soţiei şi ale rudelor pînă la gradul trei inclusiv.” 

 

5. La articolul 13: 

la alineatul (1): 

literele a) și b) se completează cu cuvintele „ , în baza deciziei Consiliului Uniunii 

Avocaților”; 

litera c), cuvintele „sau disciplinară” se substituie cu cuvintele „sau deciziei de 

aplicare a sancțiunii disciplinare, din ziua devenirii definitive a hotărârii judecătoreşti 

sau din ziua emiterii deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare”. 

se completează cu literele c1) și c2) cu următorul cuprins: 

„c1) pe perioada aplicării măsurilor preventive privative de libertate; 

c2) pe perioada lipsei contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă 

profesională;”; 

litera d) se completează cu cuvintele „ , în baza deciziei Consiliului Uniunii 

Avocaților”; 

alineatul (3) se abrogă; 

se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins: 

„(4) Execitarea activităţii de avocat pe perioada suspendării constituie abatere 

disciplinară gravă. 

(5) Contribuțiile stabilite de Uniunea Avocaților nu se achită pe perioada 

suspendării activității de avocat. ” 

 

6. La articolul 14: 

la alineatul (1) litera d), cuvîntul „definitiv” se substituie cu cuvîntul „irevocabil”; 

 alineatul (3) se abrogă; 

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) În cazul încetării activității de avocat ca urmare a decesului, Ministerul 

Justiției efectuează mențiunile în registru de stat în termen de 10 zile de la aducerea la 

cunoștință a acestui fapt.”. 

 

7. La articolul 15: 



se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins  

„(21) Reglementările referitoare la avocat sunt aplicabile şi avocatului stagiar dacă 

legea nu stabilește altfel.”; 

alineatul (3) se completează cu propoziția „Avocatul stagiar are dreptul să asiste 

avocatul îndrumător la orice fază a procesului penal și contravențional.”; 

alineatul (31) se abrogă; 

se completează cu alineatul (32) cu următorul cuprins: 

„(32) La decizia Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, 

avocatul stagiar are dreptul să acorde asistență juridică garantată de stat în cauze 

civile sub supravegherea avocatului îndrumător. Mecanismul, criteriile de selectare, 

condițiile și modul de acordare, remunerarea, mecanismul de monitorizare a 

calității  asistenței juridice garantate de stat acordat de către avocații stagiari sunt 

stabilite de către  Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.” 

 

8. Se completează cu articolul 171 cu următorul cuprins: 

„Articolul 171. Registrul de stat avocaților și formelor de organizare a activității de avocat 

(1) Ministerul Justiţiei ţine Registrul de stat avocaților și formelor de organizare a 

activității de avocat, care este parte componentă a Registrului de stat al unităţilor de 

drept. 

(2) Registrul avocaților este ţinut în formă electronică şi cuprinde: 

a) numărul de ordine; 

b) numele și prenumele avocatului; 

c) numărul de identificare de stat al avocatului; 

d) numărul și data emiterii, de către Comisia de licenţiere a profesiei de avocat, a 

deciziei privind susţinerea examenului de calificare; 

e) numărul și data eliberării licenţei; 

f) date despre suspendarea sau încetarea licenței de avocat; 

g) datele de contact (adresa poștală, adresa electronică și numărul de telefon/fax); 

h) mențiuni. 

(3) Registrul formelor de organizare a activității de avocat este ţinut în formă electronică 

şi cuprinde: 

a) denumirea cabinetului avocatului sau biroului asociat de avocaţi; 

b) numărul și data înregistrării; 

c) sediul cabinetului avocatului sau biroului asociat de avocaţi; 

d) numele şi prenumele fondatorului cabinetului avocatului sau membrilor biroului 

asociat de avocaţi; 

e) fondatorul cabinetului avocatului/membrii biroului asociat de avocaţi; 

f) datele de contact ale avocatului/avocaților (număr de telefon și adresa electronică); 

h) date privind lichidarea sau reorganizarea cabinetului avocatului sau biroului asociat 

de avocaţi; 

i) menţiuni privind organizarea activității cabinetului avocatului sau biroului asociat de 

avocaţi. 

(4) Avocații sunt obligaţi să informeze Ministerul Justiţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare, 

despre schimbările intervenite în datele indicate la alineatele (2) și (3). 



(5) Consiliul Uniunii Avocaților informează în termen de 10 zile Ministerul Justiției 

despre încetarea activității avocatului.  

(6) Ministerul Justiţiei aprobă regulamentul privind registrul de stat al avocaților și 

formelor de organizare a activității de avocat.”. 

 

  9. La articolul 18 alineatul (1), după cuvintele „în bază de examen” se completează cu 

cuvîntul „computerizat”. 

 

9. La articolul 19: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu dobîndeşte calitatea 

de avocat stagiar şi efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu 

durata de 18 luni, însă nu mai mult de 24 luni. Stagiul profesional se finalizează la 

admiterea în profesia de avocat sau la expirarea a 24 de luni de stagiu.”; 

alineatul (3) se completează cu propozițiile „Contractul de efectuare a stagiului este 

cu titlu gratuit. Avocatul stagiar poate fi remunerat de către avocatul îndrumător.”; 

alineatul (4) se completează cu propoziția „Nu pot fi numiți în calitate de avocat 

îndrumător avocații – membri ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, începând 

cu data alegerii sau delegării în Comisia de licențiere a profesiei de avocat.”; 

alineatul (6) va avea următorul cuprins: 

„(6) După expirarea termenului de 18 luni pentru efectuarea stagiului profesional, 

avocatul stagiar are dreptul de a susține examenul de calificare.”; 

se completează cu alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins: 

„(7) După expirarea unui an de la data finalizării stagiului profesional, persoana 

poate susține examenul de calificare doar cu condiţia repetării stagiului profesional cu o 

durată minimă de 6 luni, fără susținerea examenului de admitere la stagiu. 

(8) Persoanele scutite de efectuarea stagiului profesional conform articolul 10 

alineatul (2) sunt obligate să se prezinte la examenul de calificare în termen de un an de 

la depunerea cererii. În cazul nesusținerii examenului, persoana care dorește să-l susțină 

repetat, este obligată să se prezinte la examenul imediat următor.”. 

 

10. La articolul 20: 

la alineatul (1) cuvintele „avocatul stagiar” se substituie cu cuvîntul „persoana”; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Persoana care nu a promovat examenul de calificare poate solicita admiterea 

repetată la examen. Persoana respinsă de două ori la examenul de calificare va fi admisă 

în profesie în condiţiile articolelor 18 şi 19.”; 

alineatul (3) se completează cu textul: 

Etapa scrisă a examenului de calificare se petrece în forma unui test computerizat și 

spețe practice în formă scrisă, identice pentru toți participanții la aceeași sesiune de 

examinare. Toate etapele examenului de calificare se înregistrează audio și video. 

Rezultatele testării computerizate și înregistrările se stochează la Uniunea Avocaților 

pentru o perioadă de cel puțin 1 an. Participanții la examenul de calificare pot face copii 

de pe rezultatele testării, evaluării și a înregistrărilor audio și video; 

se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 



„(31) Elaborarea spețelor pentru examenul de calificare și aprecierea răspunsurilor 

candidaților urmează a fi efectuate în corespundere cu criteriile stabilite în statutul 

profesiei de avocat și în modul prevăzut de acesta.”; 

alineatul (4) se completează cu cuvintele „care este plasată pe pagina-web oficială a 

Uniunii Avocaților”. 

 

 

11. La articolul 21: 

la alineatul (1): 

se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 

„h) declaraţia pe proprie răspundere, la care se anexează chestionarul de evaluare a 

bunei reputaţii.”; 

la alineatul (2): 

la litera c), cuvintele „sub jurămînt” se substituie cu cuvintele „pe proprie 

răspundere” 

 litera f) se abrogă; 

alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 

„(3)  Pentru admiterea la examenul de calificare, persoanele specificate la 

articolul10 alineatul (2) prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat actele 

menţionate la alineatul (1) literele b)–f) și h). 

(4) Prezentarea unor acte ce conţin informaţii neveridice sau neprezentarea 

informaţiilor solicitate pentru confirmarea circumstanţelor menţionate în articolul 10 

constituie temei pentru neadmiterea la examen sau retragerea licenței.” 

 

12.  La articolul 22: 

alineatul (2) se completează cu textul: 

„La cerere se anexează: 

a) extrasul din hotărîrea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat sau Comisiei 

de contestare privind admiterea în profesia de avocat; 

b) copia buletinului de identitate; 

c) cazierul judiciar; 

d) dovada achitării taxei pentru eliberarea licenței; 

e)    declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor prevăzute la 

articolele 10 și 11.” 

alineatul (5) se completează cu propoziția „În caz de pierdere sau deteriorare a 

licenței, la solicitarea avocatului, duplicatul licenței se eliberează contra unei taxe 

stabilite de către Guvern.”. 

 

13.  La articolul 23 alineatul (1) litera e), cuvintele „codul de identificare” se substituie 

cu cuvintele „numărul de identificare de stat”. 

 

14.  Articolul 24 se abrogă. 

 

15. La articolul 25: 

la alineatul (1): 



se completează cu litera d1) cu următorul cuprins: 

„d1) în cazul neachitării integrale a restanțelor la defalcări în bugetul Uniunii 

Avocaților la expirarea a 6 luni de la suspendarea activității de avocat pe același motiv;” 

litera g) va avea următorul cuprins: 

„g) rămînerii irevocabile a hotărârii prin care s-a stabilit vinovăția avocatului în 

comiterea unei infracțiuni;”. 

  la alineatul (2), după cuvintele ,,de către Ministerul Justiției,, se completează cu 

cuvintele ,, , din oficiu sau la cererea Comisiei pentru etică și disciplină, în cazul prevăzut 

la alineatul (1) litera b), e) și h),” iar cuvintele ,,și după consultarea opiniei Comisiei 

pentru etică și disciplină,, se exclud. 

  

16. Articolul 28 se abrogă. 

 

17. La articolul 30 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: 

„(3) Cabinetul avocatului dispune de conturi în bancă. 

(4) În cazul decesului avocatului fondator, Ministerul Justiției radiază din registrul de 

stat formelor de organizare a activității de avocat cabinetul avocatului în termen de 10 

zile de la notificare.”. 

 

 

18. La articolul 31 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Biroul asociat de avocaţi este persoana juridică și este supus regimului 

transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face prin intermediul biroului asociat 

de avocați de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului 

asociat de avocați, pentru venitul său propriu.” 

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

„(6) În cazul decesului unui membru al biroului asociat de avocați, biroul asociat 

este obligat să notifice Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților despre acest fapt în 

termen de 10 zile de la deces.” 

 

19.  La articolul 32: 

la alineatul (1), litera (f) va avea următorul cuprins: 

„f) confirmării privind notificarea Uniunii Avocaților despre intenţia înregistrării, 

forma de organizare aleasă și sediul.” 

 se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins: 

„(11) Înregistrarea modificării sediului cabinetului avocatului sau biroului asociat 

de avocați se face printr-o cerere înaintată la Ministerul Justiției, la care se anexează: 

a) copiile actelor care confirmă adresa sediului cabinetului avocatului sau a 

biroului asociat de avocați și drepturile deținute asupra acestuia; 

b) confirmarea privind notificarea Uniunii Avocaților despre schimbarea sediului; 

c) procesul verbal cu privire la schimbarea sediului (în cazul biroului asociat de 

avocaţi); 

d) informaţia cu privire la datele de contact ale avocatului (număr de telefon, 

adresa electronică şi poştală); 



alineatul (5) se completează cu următorul text: ,,Reorganizarea se înfăptuiește prin 

fuziune, dezmembrare sau transformare. Cabinetul avocatului sau biroul asociat de 

avocați nou creat sunt succesorii de drept legali, în condițiile legislației civile. 

 

(12) Radierea cabinetului avocatului sau biroului asociat de avocați se face printr-o 

cerere înaintată la Ministerul Justiției, la care se anexează: 

a) decizia de dizolvare a cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocați; 

b) certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public național; 

c) copia buletinului de identitate; 

d) confirmarea privind notificarea Uniunii Avocaților despre intenţia dizolvării. 

la alineatul (3), după cuvintele „punerea la evidență fiscală,” se completează cu 

cuvintele „înregistrarea în calitate de plătitor  al contribuțiilor sociale și medicale 

obligatorii,”. 

 

20. Articolul 34 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Membrii aleși ai organelor de autoadministrare ale avocaților își exercită 

mandatul până la alegerea noilor membri.” 

 

21. La articolul 35: 

alineatul (4) sintagma ” o dată la 4 ani” se substituie cu sintagma ”cel puțin o dată la 

2 ani sau la necesitate”; 

la alineatul (5): 

litera c), după cuvîntul „președintele” se completează cu cuvintele „și 

vicepreședintele”; 

litera d) se abrogă; 

alineatul (6) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) Comisia de contestare;” 

 

22. Se completează cu articolul 351 cu următorul cuprins: 

„Articolul 351. Dreptul de vot  

(1) Dreptul de vot la Congres şi la adunările generale ale barourilor au avocaţii cu 

dreptul de exercitare a profesiei de avocat la data desfășurării alegerilor. 

(2) La efectuarea votului cumulativ, fiecare avocat cu drept de vot exprimă un 

număr de voturi egal cu numărul total al membrilor organului de conducere colegial 

care urmează a fi aleşi, avocatul fiind în drept:  

a) să dea toate voturile sale unui candidat;  

b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între cîţiva candidaţi pentru funcţia 

de membru al organului de conducere respectiv. 

(3) În cazul în care în procesul votării nu sunt respectate prevederile alineatul (2) 

din prezentul articol, votul se consideră nul şi nu se ia în considerare la calcularea 

rezultatelor. 

(4) Avocatul își exercită dreptul de vot prin intermediul sistemului electronic. 

Avocații care nu au votat prin intermediul sistemului electronic își pot exercita dreptul 

de vot la Congres sau adunarea generală. Modul și condițiile de exercitare a votului, 

precum de verificare a cvorumului sunt reglementate de statutul profesiei de avocat.”. 



 

23. La articolul 36: 

alin (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 

„(1) Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaţilor. La lucrările Congresului 

participă toți avocații cu drept de vot. Statutul profesiei de avocat poate stabili reguli cu 

privire la participarea la Congres doar a delegaților din partea barourilor, modul de 

efectuare a delegării şi modul de participare a delegaţilor. 

 (2) Congresul se întruneşte anual în sesiune ordinară, fiind convocat și organizat 

de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Convocarea Congresului se face cu cel puţin o lună 

înainte de data stabilită, prin plasarea pe pagina-web oficială a Uniunii Avocaţilor a 

ordinii de zi şi a materialelor ce urmează a fi examinate.”; 

alineatul (3) se abrogă; 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) Congresul se consideră legal constituit dacă la el participă mai mult de 1/3 din 

avocații cu drept de vot sau, după caz, din delegați. În cazul în care cvorumul nu a fost 

întrunit, Consiliul Uniunii Avocaților convoacă Congresul în cel mult 15 zile, iar acesta 

se consideră legal constituit indiferent de numărul avocaților prezenți. Exprimarea 

dreptului de vot prin sistemul electronic se consideră participare la Congres.” 

se completează cu alineatele (6) - (10) cu următorul cuprins: 

„(6) Congresul adoptă hotărîri cu majoritatea voturilor valabil exprimate, dacă 

prezenta lege nu prevede altfel. 

(7) Hotărârile Congresului privind alegerea organelor de conducere colegiale 

Uniunii Avocaților se adoptă conform principiului acumulării de către candidat a celui 

mai mare număr de voturi valabil exprimate, prin aplicarea votului cumulativ. În caz de 

paritate de voturi, se consideră aleasă persoana, care are o vechime mai mare în profesia 

de avocat (calculul fiind efectuat în zile), iar in caz de vechime egală – se alege 

candidatul, care are o vechime generală mai mare în domeniul juridic.  

(8) Președintele Uniunii Avocaților se consideră ales dacă a obținut mai mult de ½ 

din totalul numărului de voturi valabil exprimate. În cazul în care nici un candidat nu a 

acumulat mai mult de ½ din totalul numărului de voturi valabil exprimate, se 

organizează turul doi, la care participă primii doi candidați ce au obținut cel mai mare 

număr de voturi valabil exprimate. În caz de paritate de voturi în turul doi, se consideră 

ales candidatul, care are o vechime mai mare în profesia de avocat (calculul fiind 

efectuat în zile), iar in caz de vechime egală –candidatul, care are o vechime generală 

mai mare în domeniul juridic. 

 (9) Hotărârile Congresului se publică pe pagina-web oficială a Uniunii Avocaţilor 

în decurs de 5 zile de la data adoptării. 

(10) Hotărîrile Congresului pot fi contestate în instanța de contencios 

administrativ.”  

 

24. La articolul 37: 

literele d), e) și f) se abrogă; 

se completează cu literele d1) și h1) cu următorul cuprins: 

„d1) examinează raportul financiar anual al Uniunii Avocaţilor;” 



„h1) aprobă actele privind respectarea de către avocați a obligațiilor ce le revin în 

conformitate cu Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;” 

la litera i) cuvintele „ , prevăzute de prezenta lege” se exclud; 

 

25.  Se completează cu articolul 371 cu următorul cuprins: 

„Articolul 371. Rezerva organului de conducere colegial 

Candidaţii votaţi, dar care nu au fost aleşi în organul colegial de autoadministrare al 

avocaților, formează rezerva organului de conducere colegial respectiv pentru 

completarea componenţei de bază a acestuia în cazul încetării mandatului membrilor săi. 

Substituirea membrilor organului de conducere colegial se efectuează automat din lista 

de rezervă, în ordine descrescătoare a numărului de voturi obținute.” 

 

26.  La articolul 38: 

alineatul (1), cuvintele „din țară și asigură” se substituie cu cuvintele „care 

asigură”; 

alineatul (2), după cuvintele „delegaţi de barouri” se completează cu cuvintele „cu 

o vechime de 5 ani în domeniul avocaturii”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Mandatul avocaților delegați barourilor în Consiliul Uniunii Avocaţilor este 

de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre delegații barourilor în cadrul 

Consiliului Uniunii Avocaților, înlocuitorul lui din lista de rezervă al Consiliului 

Uniunii Avocaților execută diferenţa de mandat. Mandatul avocatului delegat baroului 

încetează de drept în cazul neprezentării la trei ședințe ale Consiliului Uniunii 

Avocaților în decursul unei perioade de șase luni.” 

alineatul (4) se completează cu propoziția „Orice membru al Consiliului Uniunii 

Avocaților poate propune chestiuni pentru ordinea de zi.”; 

alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins: 

„(5) Președintele Uniunii Avocaților sau 1/3 din membrii Consiliului Uniunii 

Avocaților pot convoca ședința extraordinară a Consiliului. În acest caz, termenele 

prevăzute la alineatul (4) nu se aplică. 

(6) Şedinţa Consiliului Uniunii Avocaților se consideră legal întrunită dacă la ea 

participă mai mult de jumătate din membrii Consiliului. Consiliul Uniunii Avocaţilor 

adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor. Hotărîrile Consiliului Uniunii Avocaţilor 

se contestă în instanța de contencios administrativ.”; 

se completează cu alineatele (7) - (10) cu următorul cuprins: 

„(7) Ședințele Consiliului sunt publice. Pentru motive temeinice, Consiliul poate 

decide să desfăşoare sedinţa sau o parte din şedinţă fără accesul publicului. 

(8) Fiecare membru al Consiliului este responsabil de unul sau mai multe domenii 

de activitate al Uniunii Avocaţilor. 

(9) Hotărîrile Consiliului Uniunii Avocaților se publică pe pagina-web oficială a 

Uniunii Avocaților în termen de 10 zile de la adoptare. 

(10) Procesul verbal al ședinței Consiliului Uniunii Avocaților este semnat de 

Președintele Uniunii Avocaților și secretarul ședinței.” 

 



27. Articolul 39: 

litera c) se abrogă; 

la litera m) sintagma „de 50 mii de lei” se substituie cu cuvintele „stabilită în 

statutul profesiei de avocat”; 

se completează cu literele b2) – b5), f1, g1) și n1)-n3) cu următorul cuprins: 

„b2) aprobă bugetul anual al Uniunii Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală a 

acestuia; 

b3) aprobă direcţiile prioritare ale activităţii Uniunii Avocaţilor şi documentele de 

politici privind realizarea acestora; 

b4) stabileşte cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru 

examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional; 

b5) stabileşte mărimea contribuţiilor avocaţilor la formarea bugetului Uniunii 

Avocaţilor;” 

 „f1) organizează procesul de formare profesională iniţială şi continuă;” 

„g1) numește secretarul general și organizează concursurile de selectare a 

membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat;” 

„n1) stabileşte mărimea onorariilor recomandabile pentru avocaţi; 

n2) instituie  forme asociative și structuri organizatorice ale avocaților si avocaților 

stagiari în cadrul Uniunii Avocaților prin aprobarea statutelor și/sau regulamentelor de 

activitate ale  acestora; 

n3) supraveghează respectarea de către avocați a obligațiilor ce le revin în 

conformitate cu Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;” 

 

28. La articolul 40: 

titlul articolului va avea următorul cuprins:  

„Președintele și vicepreședintele Uniunii Avocaților”; 

la alineatul (1), cuvîntul „consecutiv” se exclude; 

se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins: 

„(21) Vicepreședintele Uniunii Avocaților este ales de către Consiliul Uniunii 

Avocaților din rîndul membrilor acestuia pentru un mandat de 2 ani, la propunerea 

președintelui Uniunii Avocaților.”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Pe perioada lipsei, indisponibilităţi sau vacanţei funcției de preşedinte al 

Uniunii Avocaţilor, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către vicepreședintele Uniunii 

Avocaților.”. 

 

29. La articolul 41: 

la alineatul (2), cuvintele „o singură dată” se exclud; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Criteriile de selectare a secretarului general sunt stabilite în statutul profesiei 

de avocat.”; 

alineatul (5) litera j) va avea următorul cuprins: 

„j) îndeplinește alte atribuții prevăzute de statutul profesiei de avocat, precum și 

cele puse în sarcina acestuia de către Consiliul Uniunii Avocaților”. 



 

 

30. Articolul 42: 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Şedinţele comisiilor Uniunii Avocaţilor sunt publice. Pentru motive temeinice, 

Comisia poate decide să desfăşoare sedinţa sau o parte din şedinţă fără accesul 

publicului.”; 

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

”(6) Hotărârile Comisiei pentru etică și disciplină și a Comisiei de cenzori se 

contestă în instanța de contencios adminstrativ. Hotărârile Comisiei de licențiere a 

profesiei de avocat se contestă la Comisia de contestare.” 

 

31. La articolul 43: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

 „(1) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat este compusă din 11 membri, 

dintre care 8 sunt avocați cu o vechime în profesie de cel puțin 5 ani, 4 sunt aleși de 

Congres iar 4 delegați de barouri şi 3 sînt profesori titulari de drept selectați prin 

concurs. Una şi aceeaşi persoană poate fi membru al Comisiei de licenţiere a profesiei 

de avocat cel mult 2 mandate.”; 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„Concursul pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat 

din răndurile profesorilor titular de drept se organizează de către Consiliul Uniunii 

Avocaţilor. Modul de organizare a concursului se stabileşte în statutul profesiei de 

avocat.”; 

se completează cu alineatele (31), (32) și (33) cu următorul cuprins: 

„(31) Şedinţele Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat se consideră deliberative 

dacă la ele participă 2/3 din membri. Modul de exercitare a atribuţiilor Comisiei de 

licenţiere a profesiei de avocat prevăzute la alineatul (3) literele c) şi d) este 

reglementată de statutul profesiei de avocat; 

(32) Rezultatele finale ale Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat se publică pe 

pagina-web oficială a Uniunii Avocaților în termen de 24 de ore de la adoptarea 

hotărârii Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat; 

(33) Participantul la examenul de admitere la stagiu sau la examenul de calificare 

are acces la lucrarea proprie inclusiv dreptul de a face copii de pe aceasta.” 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Hotărîrile Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat pot fi contestate în 

termen de 3 zile de la adoptare.”. 

 

32.  Se completează cu articolul 431 cu următorul cuprins: 

„Articolul 431. Comisia de constestare 

(1) Contestațiile privind rezultatele examenelor de admitere la stagiu și examenelor 

de calificare, pentru fiecare etapă, se examinează de către Comisia de constestare. 

(2) Comisia de contestare este un organ ad-hoc formată din 3 avocați și un 

reprezentant al Ministerului Justiției. Avocații în Comisia de contestare sunt desemnați 

aleatoriu de către Președintele Uniunii Avocaților pînă la examen, dintr-o listă, aprobată 



anual de către Consiliul Uniunii Avocaților, de cel puțin 20 avocați care întrunesc 

condiţiile pentru alegere în Comisia de licenţiere și nu fac parte din organele de 

autoadministrare a profesiei de avocat. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi numită  în 

componenţa Comisiei de contestare decît o dată la 3 ani. 

 (3) Comisia de contestare evaluează candidații conform procedurii prevăzute 

pentru Comisia licențiere a profesiei de avocat. 

(4) Calificativele oferite de către membrii Comisiei de contestare se însumează la 

calificativele acordate de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat și reprezintă 

hotărîrea Comisiei de contestare. Hotărîrea Comisiei de contestare este semnată de 

membrii săi. 

(5) Hotărîrile Comisiei de contestare se contestă în instanța de contencios 

administrativ în partea ce ţine de procedură.” 

 

33. La articolul 44: 

 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

 „(1) Comisia pentru etică şi disciplină este compusă din 12 membri, dintre care cîte 

un delegat de la fiecare barou, 2 reprezentanți ai societății civile care nu sunt avocați, 

aleși prin concurs de către comisia specială a cărei componență este aleasă de către 

Consiliul Uniunii Avocaților, o persoană desemnată de Ministerul Justiției în calitate 

de membru fără drept de vot, precum și restul membrilor care sunt aleşi de către 

Congres. Una şi aceeaşi persoană poate fi membru al Comisiei pentru etică şi 

disciplină cel mult 2 mandate.”; 

se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins: 

„(11) Membrii Comisiei pentru etică şi disciplină din rîndul avocaților trebuie să aibă o 

reputaţie ireproşabilă și o experienţă de cel puţin 5 ani în profesia de avocat.    

(12) Modul de organizare și funcționare a comisiei speciale prevăzute la alineatul (1) 

este stabilit în statutul profesiei de avocat.”; 

la alineatul (2) litera e) cuvintele „sub jurămînt” se substituie cu cuvintele „pe proprie 

răspundere. 

 

34. Articolul 45 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Comisia de cenzori este compusă din 5 avocaţi cu o vechime în profesie de cel 

puţin 5 ani, din care doi avocaţi sunt delegaţi de Baroul care are cea mai mare normă de 

reprezentare şi cîte un avocat din restul barourilor. Una şi aceeaşi persoană poate fi 

membru al Comisiei de cenzori cel mult 2 mandate.” 

 

35. La articolul 48: 

la alineatul (1), după cuvintele „toți avocații” se completează cu cuvintele „cu drept 

de vot”; 

alineatele (2), (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 

„(2) Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind convocată de decan. 

Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin 

afişarea anunțului privind convocarea adunării generale și a ordinii de zi la sediul 

baroului și pe pagina-web oficială a Uniunii Avocaților. 



(3) Decanul sau 1/3 din membrii Baroului pot convoca ședința extraordinară a 

adunării generale, care va avea loc în cel mult 30 zile de la data convocării. 

 (4)  Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă 1/3 din numărul 

avocaților cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu a fost întrunit, decanul convoacă 

adunarea generală în cel mult 15 zile, iar aceasta se consideră legal constituită indiferent 

de numărul avocaților participanți. Exprimarea dreptului de vot prin sistemul electronic 

se consideră participare la adunarea generală.”; 

alineatul (5) se abrogă; 

alineatul (6) va avea următorul cuprins: 

„(6) Adunarea generală adoptă hotărîri cu majoritatea voturilor. Hotărîrile adunării 

generale pot fi contestate la Consiliul Uniunii Avocaților în termen de 7 zile de la 

adoptare. 

se completează cu alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins: 

 „(7) Hotărîrile adunării generale privind alegerea membrilor organelor de 

conducere ale Uniunii Avocaților se adoptă conform principiului acumulării de către 

candidat a celui mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de paritate de 

voturi, se consideră aleasă persoana, care are o vechime mai mare în profesia de avocat 

(calculul fiind efectuat în zile), iar in caz de vechime egală – se alege candidatul, care 

are o vechime generală mai mare în domeniul juridic. 

  (8) Hotărârile adunării generale se publică pe pagina-web oficială a Uniunii 

Avocaţilor în decurs de 5 de zile de la adoptare.” 

 

36. Articolul 49 litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) alege și revocă avocații delegați ai baroului în componenţa Comisiei pentru 

etică şi disciplină, Comisiei de cenzori, Comisia de licențiere a profesiei de avocat și 

Consiliului Uniunii Avocaților. Dacă statutul profesiei de avocat prevede participarea la 

Congres doar a delegaților din partea barourilor în conformitate cu articolul 36 alineatul 

(1), Adunarea Generală desemnează și delegații la Congres; ” 

 

37. La articolul 50: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi 

aleasă decan al baroului pentru cel mult 2 mandate.” 

la alineatul (2) 

 se completează cu literele b1) și b2) cu următorul cuprins: 

„b1) asigură evidenţa îndeplinirii sarcinii anuale de frecventare a cursurilor de 

formare profesională iniţială şi continuă de către avocaţii şi avocaţii stagiari din 

circumscripţia baroului gestionat; 

b2) asigură realizarea strategiei aprobate de Consiliul Uniunii Avocaţilor la nivelul 

baroului gestionat;” 

litera e) se abrogă.  

alineatul (3) se completează cu sintagma „ales pentru un mandat de 4 ani.”. 

 

38. Se completează cu articolul 501 cu următorul cuprins: 



„Articolul 501. Organizarea alegerilor în organele de conducere ale baroului și ale 

Uniunii Avocaţilor 

(1) Candidatul la funcţia organului colegial sau unipersonal din cadrul Uniunii 

Avocaţilor sau a baroului depune, cu cel puţin 15 zile înainte de ziua petrecerii 

Congresului sau a adunării generale, la barou sau, după caz, la Uniunea Avocaţilor, o 

cerere scrisă de participare la alegeri și programul său de activitate. 

(2) Programele de activitate ale candidaților sunt plasate pe pagina-web oficială a 

Uniunii Avocaţilor cu cel puțin puţin 10 de zile înainte de ziua petrecerii Congresului 

sau a adunării generale. 

(3) Lista candidaților și avocaților cu drept de vot sunt pregătite până la ziua 

petrecerii Congresului sau a adunării generale. După termenul limită indicat în alineatul 

(1), în lista candidaţilor nu pot fi incluse alte persoane. Candidaţii înregistraţi se pot 

retrage oricând până la începerea votării. 

(4) Şedinţa Congresului sau a adunării generale la care au loc alegeri este prezidată 

de persoana desemnată de către Consiliul Uniunii Avocaților sau, după caz, de către 

decan, din rândul avocaților care nu candidează pentru a fi aleasă în funcţii în organele 

de conducere ale baroului sau ale Uniunii Avocaţilor.  

(5) Candidaţilor le este acordat timp egal în cadrul Congresului sau adunării 

generale a baroului pentru prezentarea programelor proprii de activitate.” 

 

39. La articolul 52: 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) În caz de reţinere a avocatului sau recunoaşterii acestuia în calitate de învinuit, 

organul de urmărire penală, în decurs de 6 ore, informează Consiliul Uniunii 

Avocaţilor.” 

se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) În cazul condamnării avocatului, instanţa de judecată informează Consiliul 

Uniunii Avocaţilor în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii judecătorești de 

condamnare.” 

 

40. La articolul 53: 

alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins: 

„d)  să solicite instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, autorităţilor publice, 

organelor cadastrale şi altor deţinători de registre publice, altor organizaţii, în ordinea 

stabilită de legislație, informaţii, referinţe şi copii ale actelor necesare pentru acordarea 

asistenţei juridice;”;  

alineatul (3), cuvîntul „administrativ” se substituie cu cuvîntul „contravențional”; 

la alineatul (4), cuvintele „la aceste persoane în temeiul contractului de acordare a 

asistenţei juridice” se substituie cu cuvintele „la clientul său în temeiul copiei 

mandatului avocatului”; 

alineatul (6) se exclude. 

se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 

„(9) Avocaţii suspendaţi, sancţionaţi disciplinar şi cei care au restanţe la achitarea 

contribuțiilor stabilite de Uniunea Avocaţilor nu pot candida în organele de 

autoadministrare sau să reprezinte interesele Uniunii Avocaţilor.”  



 

41. La articolul 54: 

la alineatul (1): 

la litera h), sintagma „și Consiliul Uniunii Avocaților”  se exclude iar după 

cuvintele „schimbarea datelor de contact, a sediului cabinetului sau biroului asociat 

de avocaţi” se completează cu cuvintele „ , precum și despre apariția 

incompatibilității”; 

 la litera i), cifra „40” se substituie cu cifra „20” iar cuvintele „, aceste cursuri 

finalizînd cu prezentarea unui raport” se exclud; 

alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) în cazul în care datorită activităţii sale anterioare apare un risc de conflict de 

interese.”. 

 

42. Articolul 55 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Avocatul nu este în drept, fără acordul clientului, să divulge informaţiile ce i-

au fost comunicate în timpul acordării asistenţei juridice, precum şi să transmită 

unor terţi documentele legate de exercitarea împuternicirii.”. 

 

43. La articolul 56: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, încălcarea gravă a normelor Codului 

deontologic al avocatului, precum şi prevederilor altor acte normative ce 

reglementează activitatea de avocat constituie temei pentru intentarea unei 

proceduri disciplinare în privința avocatului.”; 

alineatul (2), după cuvîntul „Petițiile” se substituie cu cuvîntul „Sesizările”; 

alineatul (5) se abrogă; 

alineatul (6) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) privind încetarea procedurii, în cazurile stabilite de prezenta lege. ”; 

la alineatul (8), cuvintele „nemijlocit Comisiei pentru etică și disciplină” se exclud. 

 

44. La articolul 57: 

la alineatul (1): 

litera a) se abrogă; 

litera c) va avea următorul cuprins: 

 „c) amenda de la 1000 la 10 000 de lei;”; 

la litera d), cuvintele „și d)” se exclud; 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Sancţiunile disciplinare pentru avocații stagiari  sînt: 

a)mustrarea; 

   b) amenda de la 1000 la 10 000 de lei; 

c) suspendarea stagiului profesional pînă la 6 luni;  
d) excluderea de la stagiul profesional.” 

alineatul (2) se completează cu cuvintele „sau avocatului stagiar”; 

se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins: 



„(21) Plata amenzii se încasează la bugetul Uniunii Avocaților în termen de 30 de zile 

de la data emiterii deciziei privind aplicarea sancţiunii disciplinare sub formă de 

amendă.”. 

 

45. Articolele 58 și 59 vor avea următorul cuprins: 

„Articolul 58. Termenele de prescripţie 

(1) Procedura disciplinară nu poate fi intentată, dacă din momentul comiterii 

abaterii a trecut un an, de cînd a devenit sau trebuia să devină cunoscută despre aceasta, 

dar nu mai mult de 3 ani de la comiterea acesteia. În acest termen nu se include perioada 

pierderii temporare de către avocat a capacităţii de muncă, aflării acestuia în concediu şi 

timpul aflării cauzei în procedură disciplinară sau examinării acesteia la faza urmăririi 

penale sau în instanţa de judecată. 

(2) Prin derogare de la termenul prevăzut la alineatul (1), în cazul în care dintr-o 

hotărîre irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă 

comiterea de către avocat a unei abateri disciplinare, avocatul poate fi tras la răspundere 

disciplinară în termen de 1 an de la data devenirii irevocabile a hotărîrii instanţei 

naţionale sau internaţionale, dar nu mai tîrziu de 5 ani de la data comiterii abaterii. 

 

Articolul 59. Valabilitatea sancţiunii disciplinare 

Dacă în decurs de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare avocatul 

sancţionat nu comite o nouă abatere, se consideră că acesta nu a fost supus sancţiunii 

disciplinare.” 

 

46. La articolul 60 alineatul (3), cuvintele „de stat” se exclud. 

 

47. Articolul 61 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 61. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă  

profesională a avocatului 

(1) Pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de avocat în cadrul exercitării 

activității, avocatul este obligat să încheie contract de asigurare obligatorie de 

răspundere civilă profesională. Evidența contractelor de asigurare obligatorie de 

răspundere civilă profesională a avocatului este ținută de Uniunea Avocaților. 

(2) Condițiile asigurării obligatorii de răspundere civilă profesională a avocatului 

sunt stabilite în statutul profesiei de avocat. 

(3) Suma minimă asigurată se stabileşte de către Consiliul Uniunii Avocaților. 

(4) Avocatul este obligat să informeze Uniunea Avocaților despre modificarea sau 

încetarea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă profesională, în 

termen de 5 zile lucrătoare. 

(5) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă profesională a 

avocatului se încheie pe un termen de cel puţin un an, cu condiţia că plata 

despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat în perioada de acţiune a contractului poate fi 

cerută în cadrul termenului de prescripţie extinctivă pentru acţiunile de reparare a 

prejudiciului.” 

 

48. Se completează cu articolul 611: 



„Articolul 611. Ordinea de repare a prejudiciului cauzat de avocat  

Repararea prejudiciului cauzat de avocat în cadrul exercitării activității poate fi 

cerută de la avocat doar în cazul în care aceasta nu poate fi reparată de către compania 

de asigurare.”. 

 

Art. II – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării cu excepția: 

 1) prevederilor articolului 13 alineatului (1) litera c2) și articolelor 61 și 611 

care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020. 

 2) articolului 18 alineatul (1) și articolului 20 alineatul (3), în partea ce ține 

de efectuarea examenului de admitere la stagiu și examenului de calificare în formă 

computerizată, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. 

 (2) Prevederea articolului 43 alineatul (1), privind restricția membrilor 

Comisiei de licențiere a profesiei de avocat de a exercita mai mult de două mandate, se 

aplică și persoanelor care exercită mandatele curente. Persoanele ce au exercitat 2 sau 

mai multe mandate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu mai au dreptul de 

a candida la funcția de membru al Comisiei de licențiere.  

 (3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

               (4) Uniunea Avocaților, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, va aduce actele sale în concordanţă cu prezenta lege. 

 (5) Ministerul Justiției va asigura republicarea Legii 1260-XV din 19 iulie 

2002 cu privire la avocatură, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 

 


