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Introducere

Raportul Indicatorii Reformei în Profesia Juridică (IRPJ) este un instrument de evaluare 
elaborat de Iniţiativa pentru Supremaţia Legii a Asociaţiei Avocaţilor Americani (ABA 
ROLI). Acest instrument a fost elaborat de Iniţiativa Juridică pentru Europa Centrală şi 
Eurasia a Asociaţiei Avocaţilor Americani (ABA/CEELI), care la moment este o diviziune a 
ABA ROLI, împreună cu alte diviziuni regionale din Africa, Asia, America Latină şi Orientul 
Mijlociu/Africa de Nord. Scopul său este de a evalua procesul de reformă în rândul 
avocaţilor din democraţiile emergente. IRPJ se bazează pe un şir de 24 de factori care 
derivă din standarde internaţionale recunoscute pentru profesia juridică identificaţe de 
astfel de organizaţii ca Naţiunile Unite şi Consiliul Europei. Factorii IRPJ oferă standarde 
în astfel de domenii critice ca libertăţile şi garanţiile profesionale; educaţia, instruirea şi 
admiterea în avocatură, condiţii şi standarde de exercitare a profesiei juridice; servicii 
juridice şi asociaţii profesionale. IRPJ este în primul rând destinat pentru a abilita ABA 
ROLI sau alţi implementatori ai asistenţei juridice, finanţatori ai asistenţei juridice şi 
înseşi democraţiile emergente, să implementeze programe juridice mai bune şi să 
monitorizeze progresul stabilirii unei profesii juridice mai etice, mai efective şi mai 
independente. În afară de aceasta, IRPJ, împreună cu alte rapoarte elaborate de ABA 
ROLI, Indicatorii Reformei în Justiţie (IRJ), Indicatorii Reformei în Procuratură (IRP) şi 
Indicatorii Reformei în Educaţia Juridică (IREJ), la fel va furniza informaţii privind astfel 
de subiecte similare cum ar fi corupţia, capacitatea sistemului juridic de a soluţiona 
disputele, drepturile minorităţilor şi egalitatea genurilor, precum şi reforma sistemului 
de învăţământ juridic. 

ABA ROLI s-a angajat în acest proiect conştientizând că nu există un acord unanim asupra 
tuturor aspectelor specifi ce pe care le implică reforma profesiei juridice. ABA ROLI recunoaşte 
în special faptul că există diferenţe între sistemele de drept ce pot face ca unele aspecte 
să fi e mai mult sau mai puţin relevante într-un context anume. Cu toate acestea, după mai 
mult de un deceniu de activitate în domeniu, ABA ROLI a ajuns la concluzia că fi ecare dintre 
cei 24 de factori examinaţi în acest domeniu poate avea un impact semnifi cativ asupra 
procesului de reformă a profesiei juridice. Astfel, examinarea acestor factori creează o bază 
pe care pot fi  structurate programele de asistenţă tehnică şi pot fi  evaluate elementele 
procesului de reformă.

Caracterul tehnic al IRPJ face distincţia dintre acest tip de instrument de evaluare şi alte 
evaluări independente similare, precum RAPOARTE DE ŢARĂ CU PRIVIRE LA PRACTICILE 
ÎN DOMENIUL DREPTULUI OMULUI ale Departamentului de Stat al Statelor Unite sau 
NAŢIUNI ÎN TRANZIŢIE ale Freedom House. Prezenta evaluare nu oferă un comentariu 
narativ asupra situaţiei generale a profesiei juridice în ţară. Mai degrabă, raportul identifi că 
condiţiile specifi ce, prevederile legale şi mecanismele prezente în profesia juridică a unei 
ţări şi evaluează cât de bine sunt ele corelate cu criteriile specifi ce reformei la momentul 
evaluării. În plus, trebuie de subliniat că acest proces analitic nu reprezintă un studiu statistic 
ştiinţifi c. IRPJ este bazat pe examinarea normelor juridice relevante, discuţii cu grupuri-
ţintă informatoare, interviuri cu informatori-cheie, şi pe utilizarea informaţiei relevante 
disponibile. IRPJ este în primul rând o investigaţie juridică care se inspiră dintr-un spectru 
larg de informaţii care descriu sistemul de drept al unei ţări într-un anumit moment în timp 
prin prisma profesiei juridice. 
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Obiectivul evaluării

Evaluarea reformei profesiei juridice se confruntă cu două mari provocări. Prima provocare 
constă în modul în care urmează a fi  defi niţi termenii jurist şi avocat. Titlul Indicatorii Reformei 
Profesiei Juridice este, într-o oarecare măsură, o denumire nu tocmai corectă din acest punct 
de vedere. IRPJ îşi concentrează atenţia asupra juriştilor, însă, majoritatea profesiilor juridice 
din lume sunt segmentate în diverse categorii. De exemplu, Consiliul Europei deosebeşte 
câteva categorii separate de jurişti, între care judecători, procurori, avocaţi, notari, grefi eri şi 
executori judiciari. ABA ROLI ar fi  putut să analizeze reforma tuturor acestor profesii, posibil 
şi ale altora în procesul de evaluare; totuşi, evaluarea s-ar fi  primit sau prea complexă, sau 
superfi cială. 

Pentru a menţine fl exibilitatea procesului de evaluare şi în scopul menţinerii aplicabilităţii 
şi portabilităţii sale globale, IRPJ se axează asupra profesiilor care constituie nucleul 
oricărui sistem de drept; adică profesiile care sunt absolut esenţiale pentru funcţionarea 
sistemelor democratice şi economice de piaţă. Astfel, ABA ROLI a exclus din IRPJ astfel de 
profesii ca notarii, executorii judiciari şi grefi erii, dat fi ind diferenţele existente şi rolul lor 
mai limitat într-o ţară sau alta. În afară de aceasta, ABA ROLI a decis să elimine judecătorii 
şi procurorii din sfera evaluării IRPJ pentru a axa acest instrument tehnic asupra principalei 
profesii prin intermediul căreia cetăţenii îşi apără interesele vis-á-vis de stat. Spre deosebire 
de judecători şi procurorii, juriştii independenţi nu reprezintă o ramură a guvernului. Pe 
lângă aceasta, ABA ROLI a elaborat IRJ, care se axează pe procesul de reformă a sistemelor 
judecătoreşti în democraţiile emergente, IRP, care este un instrument de evaluare a 
sistemului procuraturii, şi IREJ, instrument de evaluare a situaţiei învăţământului juridic 
într-o anumită ţară.

Odată ce ABA ROLI a determinat categoriile de profesii juridice care urmau să fi e evaluate 
de IRPJ, mai rămânea de soluţionat modul în care urma să fi e defi nit termenului “jurist”. În 
Statele Unite ale Americii şi în câteva alte state, juriştii constituie o categorie unifi cată de 
profesionişti. Totuşi, în majoritatea statelor lumii, juriştii sunt segmentaţi în câteva grupuri 
distincte care se deosebesc în funcţie de dreptul lor de a fi  audiaţi în faţa instanţelor de 
judecată. De exemplu, în Franţa există trei categorii de jurişti-avocaţi: avocats, avoués à la 
Cour, şi advocats aux conseils. Un avocat este un jurist cu drepturi depline de audienţă în 
toate instanţele de judecată; el (ea) poate consulta şi reprezenta clienţi în toate instanţele de 
judecată, este direct instruit de clienţii lor, şi de obicei pledează din numele acestora în faţa 
instanţelor de judecată. Un avoué à la Cour deţine drept de monopol în privinţa înaintării 
pledoariilor la Curtea de Apel pe marginea tuturor cauzelor, cu excepţia celor penale şi 
celor ce ţin de litigiile de muncă, cauze în care şi avocats pot înainta apeluri. În majoritatea 
cazurilor, avoué à la Cour doar înaintează pledoarii, însă nu pledează în faţa instanţei. El nu 
deţine nici un fel de alte drepturi în alte instanţe de judecată. Advocat aux conseils reprezintă 
clienţii în formă scrisă şi orală în faţa Curţii de Casaţie şi a Conseil d’Etat (cea mai înaltă instanţă 
administrativă din Franţa). A se vedea Sanglade şi Cohen,      PROFESIILE JURIDICE ÎN EUROPA 
NOUĂ: GHID PENTRU PRACTICIENI, pag. 127 (ediţiile Tyrrell şi Yaqub, ediţia a doua, 1996). 
În afară de dreptul la audienţă, alţi factori au complicat şi mai mult eforturile de defi nire a 
termenului de “jurist”, inclusiv numărul mare de jurişti guvernamentali şi consilieri juridici 
care nu sunt consideraţi profesionişti independenţi, precum şi practica din unele state de 
a admite persoane fără studii juridice să reprezinte clienţi.
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Aceste discrepanţe au cauzat următoarea dilemă. Dacă ABA ROLII s-ar fi  axat în exclusivitate 
pe avocaţi (în general avându-se în vedere acei profesionişti care au drept de audienţă în 
faţa instanţelor de judecată în cauzele penale), s-ar fi  putut întocmi o evaluare corectă a 
unui segment îngust, dar comun, al profesiei mai largi de jurist, lăsând însă majoritatea 
juriştilor care nu sunt avocaţi în afara sferei de evaluare, ceea ce ar fi  creat cititorului o 
impresie distorsionată despre reforma profesiei juridice. De exemplu, conform datelor 
furnizate de Consiliul Barourilor şi a Societăţilor Juriştilor Uniunii Europene, în Polonia în 
2002 practicau profesia juridică aproximativ 22.048 jurişti. Din numărul respectiv, doar 5.315, 
sau 24%, erau avocaţi. Dacă, pe de altă parte, IRPJ s-ar axa pe analiza tuturor persoanelor 
califi cate să practice dreptul, aceasta la fel ar produce un tablou neadecvat prin faptul că 
ar include pe cei care nu sunt jurişti şi juriştii care nu practică profesia. Pentru ca evaluarea 
dată să fi e relativ cuprinzătoare, dar totodată şi simplă, ABA ROLI a decis să includă în sfera 
de evaluare a IRPJ avocaţii şi acei jurişti care, nefi ind avocaţi, reprezintă clienţi in cauzele 
civile, sunt deţinători ai diplomelor de licenţă emise de facultăţile de drept acreditate şi 
practică dreptul în mod stabil şi independent, astfel excluzând, după necesitate, avocaţii 
guvernamentali şi consilierii juridici. În afară de aceasta, deoarece unii factori sunt aplicabili 
doar avocaţilor, ABA ROLI a decis să extindă şi să contracteze universul juriştilor supuşi 
evaluării în funcţie de factorul în consideraţie.

Metodologia

A doua mare provocare în ceea ce ţine de evaluarea profesiei de jurist se referă la esenţa 
şi mijloacele de realizare ale acesteia. Deşi ABA ROLI s-a inspirat în mare măsură din IRJ în 
privinţa structurii instrumentului şi procesului de evaluare, există o insufi cienţă de cercetări 
privind reforma juridică. Cercetările limitate ce există privind reforma juridică sunt în mare 
măsură concentrate pe sistemul judiciar, excluzând alte componente importante ale 
sistemului de drept, precum sunt avocaţii şi procurorii. Savantul Thomas Carothers susţine 
că “promotorii supremaţiei legii tind să transpună supremaţia legii într-o fi şă de control 
instituţională, cu accent primar pe puterea judecătorească”. Carothers, PROMOVAREA 
SUPREMAŢIEI LEGII PESTE HOTARE: PROBLEMA DE CUNOAŞTERE, PAG. 8 (CEIP Seria 
Supremaţia Legii, Documentul nr. 34, ianuarie 2003). Mai mult, la fel ca şi în privinţa IRJ, ABA 
ROLI a conchis că mulţi factori ce ţin de evaluarea profesiei juridice sunt greu de cuantifi cat 
şi că „bazarea pe criterii subiective în detrimentul celor obiective pot fi  ... susceptibilă de 
critică.” ABA/CEELI, INDICATORII REFORMEI ÎN JUSTIŢIE: MANUAL PENTRU EVALUATORII IRJ, 
pag. ii (ediţia revizuită din 2006).

La etapa elaborării metodologiei pentru IRPJ, ABA ROLI a căutat să abordeze aceste 
probleme şi critici prin includerea de criterii atât subiective, cât şi obiective, fundamentând 
criteriile examinate pe unele standardele regionale şi internaţionale de bază, precum cele 
specifi cate în Principiile de bază ale Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la rolul avocaţilor; 
Standarde pentru independenţa profesiilor juridice, Principiile generale ale profesiei juridice şi 
Codul internaţional de etică, elaborate de Asociaţia Internaţională a Avocaţilor; Principiile 
de la Turin privind conduita profesională pentru profesia juridică în secolul XXI, publicaţie a 
Uniunii Internaţionale a Juriştilor; Recomandarea R(2000)21 a Consiliului Europei privind 
libertatea de exercitare a profesiei de avocat; şi Carta principiilor de bază ale profesiei juridice 
europene şi Codul de conduită pentru juriştii europeni, publicate de Consiliul Barourilor şi al 
Societăţilor Juriştilor din Europa. În plus, ABA ROLI s-a putut baza pe cele mai bune practici 
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recunoscute prin experienţa sa de peste 10 ani de acordare a asistenţei juridice tehnice în 
reformarea profesiei de avocaţi în democraţiile emergente.  

Pornind de la aceste surse, ABA ROLI a elaborat o serie de 24 de afi rmaţii, care caracterizează 
dezvoltarea unei profesii juridice etice, efi ciente şi independente. Pentru a facilita evaluarea 
acestor factori, ABA ROLI a elaborat un manual care oferă comentarii de reper privind factorii 
IRPJ şi standardele internaţionale din care aceştia provin, clarifi că terminologia şi serveşte 
drept un îndrumar fl exibil în domeniile de cercetare. O deosebită atenţie a fost acordată 
evitării favorizării conceptelor de drept comun privind structura şi funcţia profesiei juridice în 
comparaţie cu cele de drept civil. Astfel, deşi unii factori incluşi pot fi  într-o oarecare măsură 
nu prea cunoscuţi unui jurist din sistemul de drept comun sau unui jurist din sistemul de 
drept civil, trebuie să fi e clar că intenţia a fost de a îmbina cele mai bune trăsături pe care 
le oferă principalele tradiţii juridice şi nu de a modela IRPJ-ul conform sistemului profesiei 
juridice al unei ţări. Principalele categorii incluse se axează pe libertăţile şi garanţiile 
profesionale; educaţia, instruirea şi admiterea în profesia juridică; condiţiile şi standardele 
de practicare a profesiei; serviciile juridice şi asociaţiile profesionale.

La elaborarea IRPJ, ABA ROLI s-a bazat pe experienţa acumulată în urma creării IRJ şi a 
noului Instrument de Evaluare CEDAW1  în câteva moduri. De exemplu, IRPJ a împrumutat 
mecanismul „de evaluare” de la IRJ, astfel evitând dezbaterile difi cile şi controversate care 
au apărut la crearea IRJ. Pe scurt, IRJ, şi acum şi IRPJ, aplică evaluări calitative specifi ce ale 
fi ecăruia dintre factori; totuşi, ambele instrumente de evaluare nu încearcă să ofere o estimare 
generală al progresului reformei în întregime într-o ţară anume, deoarece încercările de a 
stabili un califi cativ general ar fi  neproductive.2  Fiecare factor sau afi rmaţie din IRPJ este 
apreciată cu una din cele trei califi cative: pozitiv, neutru sau negativ. Aceste evaluări refl ectă 
doar relaţia între afi rmaţia IRPJ şi reglementările şi practicile relevante profesiei juridice 
care există într-o anumită ţară. Dacă afi rmaţia corespunde foarte îndeaproape cu situaţia 
existentă într-o anumită ţară, ţării i se acordă califi cativul „pozitiv” pentru acea afi rmaţie 
(factor) IRPJ. Dacă, însă, afi rmaţia nu reprezintă deloc condiţiile din acea ţară, se atribuie 
un califi cativul „negativ”. Dacă condiţiile dintr-o ţară anume corespund în unele, dar nu în 
toate privinţele, se oferă califi cativul „neutru”. 

Rezultatele celor 24 evaluări separate sunt colectate în formate-standard pentru fi ecare 
evaluare IRPJ de ţară. Ca şi în cazul IRJ, IRP şi IREJ, se oferă o corelare a evaluării şi un sumar 
scurt care descrie bazele concluziei respective pentru fi ecare factor. În plus, este inclusă şi 
o analiză mai amănunţită, ce oferă o descriere detaliată a diverselor probleme abordate. 
Catalogarea datelor în aşa mod facilitează includerea lor într-o bază de date unică, ceea 
ce permite utilizatorilor să compare cu uşurinţă performanţa diferitelor ţări în domenii 
specifi ce, şi – odată ce IRPJ va fi  periodic actualizat – şi într-o anumită perioadă de timp. 
Există două motive principale pentru împrumutarea procesului de evaluare a IRJ, a modului 
de „estimare” şi a formatului. Primul motiv este simplitatea. Metodologia de testare a IRJ a 

1 CEDAW se descifrează ca Convenţia Naţiunilor Unite pentru Eliminare a Tuturor Formelor de 
Discriminare Împotriva Femeilor. ABA ROLI a elaborat un instrument de evaluare CEDAW în anul 
2001-2002.

2 Pentru discuţii mai detaliate referitor la această temă, vezi Larkins, “Judicial Independence and 
Democratization:  A Theoretical and Conceptual Analysis,” 44 Am. J. Comp. L. 605, 611 (1996). 
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permis elaborarea mai rapidă a IRPJ. Al doilea motiv este uniformitatea. Crearea formatului 
uniform va permite ABA ROLI să facă referinţe reciproce la informaţiile generate de IRPJ 
în textele existente ale IRJ, IRP şi IREJ. Acest fapt va abilita ABA ROLI să producă un tablou 
mult mai complet al reformei juridice din ţările-ţintă evaluate. 

Două inovaţii care se adaugă la experienţa acumulată în timpul implementării IRJ sunt 
crearea unei comisii de corelare şi utilizarea grupurilor-ţintă neformale. Pentru a asigura 
o consecvenţă mai mare în corelarea factorilor, ABA ROLI creează o comisie compusă din 
evaluator, Directorul pe ţară şi angajaţi ai ofi ciului local, precum şi câţiva membri selecţi 
ai personalului ABA ROLI din Washington. Conceptul care stă la baza funcţionării acestei 
comisii este de a adăuga o perspectivă comparativă experienţei specifi ce de evaluare a 
ţărilor şi să ofere un mecanism de estimare consecvent al evaluărilor efectuate în diverse ţări. 
Utilizarea grupurilor-ţintă neformale care constau nu doar din avocaţi, dar şi din judecători, 
procurori, reprezentanţi ai ONG-urilor şi alte persoane cu funcţii de răspundere are scopul 
de a ajuta la identifi carea momentelor-cheie existente şi la ridicarea nivelului general de 
precizie a evaluării.

Evaluările IRPJ din cadrul rundelor ulterioare se vor efectua ţinându-se cont de câteva 
obiective. În primul rând, se va oferi un raport actualizat cu privire la profesiile juridice în 
democraţiile emergente, relevând evoluţiile semnifi cative în domeniul juridic, judecătoresc 
şi chiar politic, precum şi modul de infl uenţare a acestora asupra independenţei şi calităţii 
profesiei juridice. De asemenea, se va stabili măsura în care defi cienţele identifi cate în 
cadrul evaluărilor anterioare aferente IRPJ au fost abordate de către autorităţile de stat, 
reprezentanţii profesiei juridice şi alţii. În cadrul evaluărilor periodice aferente IRPJ se vor 
înregistra domeniile în care au avut loc regrese, se vor menţiona cazurile în care eforturile 
de reformare a profesiei juridice au ajuns în impas şi, astfel, au avut un impact mic sau deloc, 
precum şi se vor remarca succesele şi progresele în eforturile de reformare a profesiei juridice. 
În cele din urmă, efectuând evaluări IRPJ periodice, ABA ROLI va continua să servească drept 
o sursă oportună de informaţie şi analiză cu privire la situaţia independenţei şi reformelor 
profesiei juridice în democraţiile emergente. 

Structura generală a rapoartelor IRPJ ulterioare, precum şi metodologia vor rămâne 
neschimbate pentru a permite efectuarea unor analize evolutive exacte şi comparaţii sigure 
în timp. În cadrul rapoartelor ulterioare vor fi  evaluaţi toţi cei 24 de factori IRPJ. Procesul 
în cauză va implica examinarea tuturor legilor, actelor normative şi dispoziţiilor, precum şi 
a altor surse competente ce ţin de organizarea şi funcţionarea profesiei juridice, precum 
şi, din nou se va aplica procedura de intervievare a surselor-cheie de informaţii, care se va 
baza pe perspectivele a câtorva zeci sau mai mulţi avocaţi, judecători, conducători de ONG 
şi jurnalişti cu experienţă şi bună cunoaştere a funcţionării profesiei juridice. La efectuarea 
evaluărilor ulterioare se va atrage atenţie deosebită factorilor cărora li s-au atribuit califi cative 
negative în cadrul evaluărilor IRPJ anterioare.

Fiecărui factor i se va atribui din nou o valoare de corelaţie pozitiv, neutru sau negativ, ca 
parte a evaluărilor IRPJ ulterioare. În afară de aceasta, în rapoartele ulterioare se va identifi ca 
natura modifi cărilor survenite în corelare sau tendinţă de la evaluarea anterioară. Tendinţele 
respective vor fi  indicate în Tabelul corelării de factori, care este inclus la începutul raportului 
IRPJ, precum şi vor fi  menţionate în concluzia generală aferentă fi ecărui factor în formatul 
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tipizat al rapoartelor IRPJ. Vor fi  utilizate următoarele simboluri:  (tendinţă ascendentă; 
progres);  (tendinţă descendentă; regres); şi   (nici o schimbare; impact mic sau nici 
un impact).

Sociologii ar putea argumenta că unele dintre criterii ar putea fi  evaluate mai bine prin 
sondaje de opinie sau prin interviuri mai extinse cu juriştii şi angajaţii instanţelor de judecată. 
Ţinând cont de constrângerile de timp şi a celor legate de costul potenţial prohibitiv, ABA 
ROLI a decis să structureze aceste probleme astfel încât să se poată găsi răspunsuri efi ciente 
prin chestionarea limitată a unor persoane de referinţă – avocaţi, judecători, jurnalişti şi 
observatori externi care posedă cunoştinţe detaliate despre sistemul juridic. În ansamblu, 
IRPJ este conceput să fi e implementat rapid de către unul sau mai mulţi experţi care cunosc 
în general ţara şi regiunea şi care culeg informaţii obiective şi realizează interviurile necesare 
pentru a putea face o evaluare a fi ecăruia dintre aceşti factori. 

IRPJ a fost elaborat pentru a îndeplini câteva funcţii. În primul rând, IRPJ oferă guvernelor 
şi reprezentanţilor sistemului de drept o evaluare cuprinzătoare a situaţiei profesiei 
juridice din ţară, ceea ce le permite acestora să stabilească priorităţile şi să-şi concentreze 
eforturile asupra reformelor. În al doilea rând, ABA ROLI şi alţi furnizori de asistenţă privind 
promovarea supremaţiei legii vor fi  capabili să folosească rezultatele IRPJ pentru a elabora 
programe mai efective în privinţa ameliorării calităţii reprezentării juridice independente. 
În al treilea rând, IRPJ de asemenea va oferi organizaţiilor donatoare, factorilor de decizie, 
ONG-urilor şi organizaţiilor internaţionale informaţie greu de găsit privind structura, 
natura şi statutul profesiei juridice în ţările în care s-a implementat IRPJ. În al patrulea rând, 
împreună cu IRJ, IRP şi IREJ, IRPJ contribuie la o înţelegere mai deplină a modului în care 
supremaţia legii funcţionează în practică. În cele din urmă, rezultatele IRPJ la fel pot servi 
drept trambulină pentru astfel de iniţiative locale precum campanii de educaţie publică 
privind rolul juriştilor într-o societate democratică, probleme legate de drepturile omului, 
elaborarea proiectelor de legi, şi eforturi pentru ameliorarea respectării de către guvern a 
standardelor internaţionale privind profesia juridică.

Contribuţii

ABA ROLI doreşte să mulţumească echipei care a elaborat conceptul şi designul pentru 
IRPJ, inclusiv coordonatorilor de proiect Claude Zullo, Director Asociat al Programelor ABA/
CEELI în Caucaz, şi Andrew Solomon, Director Asociat al Programului de Asistenţă Juridică 
şi Cercetări al ABA/CEELI, Michael Maya, Director Adjunct şi Director Regional SNI, Cristina 
Turturica, Asociată la ABA/CEELI, şi Gavin Weise, Asociat de Program ABA/CEELI.

În timpul elaborării IRPJ timp de un an de zile, au fost solicitată contribuţia şi comentariile 
critice din partea diverşilor experţi în chestiuni legate de profesia juridică. ABA ROLI la fel 
doreşte să exprime mulţumiri conducerii executive: David Tolbert, fost Director Executiv; 
Mary Greer, Director al Programului de Drept Penal al ABA ROLI şi Coordonatorul Unităţii 
Reformei Profesiei Juridice; şi Scott Carlson, fost Director Regional ECE şi Coordonator al 
Unităţii Reformei Judiciare pentru revizuirea versiunilor iniţiale ale Factorilor şi structurii 
IRPJ. La fel, ABA ROLI aduce mulţumiri membrilor Grupului de Experţi IRPJ care au contribuit 
la revizuirea structurii şi factorilor iniţiali ai IRPJ, inclusiv Kathleen Clark, Kathryn Hendley, 
Stéphane Leyenberger, William Meyer, Avrom Sherr, Christina Storm, Roy Stuckey, Rupert 
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Wolff , şi în special lui Mark Dietrich, care mai târziu a implementat proiectul-pilot IRPJ. ABA 
ROLI mulţumeşte şi juriştilor locali care au participat la procesul de elaborare, inclusiv lui 
Marin Chicu (Moldova), Tatiana Cernobil (Kazahstan), Gulara Gulieva (Azerbaidjan), Jetish 
Jeshari (Kosovo), Azamat Kerimbaev (Kârgâzstan), şi Eduard Mrktchyan (Armenia).

Echipa de evaluare

Echipa de evaluare a IRPJ pentru Moldova 2009 a fost condusă de Daniel FitzGibbon şi 
a inclus câţiva membri ai ofi ciului ABA ROLI din Moldova: Mihaela Vidaicu, consultant 
juridic; Olimpia Iovu, consultant juridic; şi Leslie Reed, specialist juridic pe termen lung. 
Echipa a primit susţinere semnifi cativă din partea altor membri ai personalului ABA ROLI 
din Moldova, inclusiv Stephen Larrabee, Director de ţară; şi Scott Reed, specialist juridic 
pe termen lung; şi din Washington, D.C., inclusiv Simon Conte, Directorul Ofi ciului pentru 
Cercetare şi Evaluări; Olga Ruda, Coordonator cercetări; Julie Garuccio, Manager superior 
de programe, şi Megan Niedermeyer, Ofi ţer de programe. Brie Allen, analist juridic în Ofi ciul 
pentru Cercetări şi Evaluări, a redactat şi pregătit raportul pentru publicare. Concluziile 
şi analizele sunt bazate pe interviurile realizate în Moldova în aprilie 2009 şi documente 
relevante revizuite în perioada respectivă. Datele autorităţilor relevante şi lista confi denţială 
a persoanelor intervievate se păstrează în ofi ciul ABA ROLI din Washington, D.C. Echipa de 
evaluare este extrem de recunoscătoare pentru timpul şi asistenţa acordată de cei care au 
acceptat să fi e intervievaţi pentru acest proiect. 

vii



1

Sumar executiv

Prezentare succintă a rezultatelor 

Evaluarea Indicatorii Reformei Profesiei Juridice (IRPJ) pentru Moldova 2009 refl ectă o profesie 
juridică care continuă să se afi rme şi încearcă să-şi îndeplinească responsabilităţile faţă 
de clienţi în faţa obstacolelor şi a imixtiunilor din partea autorităţilor de stat, a legislaţiei 
şi aşteptărilor în rapidă schimbare, precum şi a economiei naţionale ce se afl ă într-o stare 
precară. Dintre cei 24 de factori analizaţi, doi factori (cerinţele academice pentru avocaţi 
şi exercitarea independentă a profesiei juridice) au primit corelaţii pozitive, la 13 li s-au 
acordat corelaţii neutre, iar restul nouă au primit corelaţii negative. Aceste rezultate sunt în 
linii generale comparabile cu rezultatele IRPJ pentru Moldova 2004, cu excepţia schimbării 
corelaţiei unui factor de la negativ la neutru. Cu regret, şase factori (accesul avocaţilor 
la clienţi, pregătirea de a practica avocatura, resursele şi remunerarea pentru serviciile 
avocaţilor, disponibilitatea instruirii juridice continue, precum şi programele de interes 
public şi de sensibilizare a opiniei publice şi rolul acestora în reforma juridică) rămân în 
continuare cu corelaţii negative, în timp ce corelaţiile altor trei factori (posibilitatea de a 
exercita profesia juridică, imunitatea profesională, şi deontologia şi etica juridică) au fost 
reduse de la neutru la negativ. Corelaţia unui factor (dreptul la audiere) a fost redusă de la 
pozitiv la neutru. Cu toate acestea, situaţia s-a îmbunătăţit în anumite privinţe, după cum 
indică îmbunătăţirea corelaţiilor în cazul a cinci factori. Aceştia includ patru factori (organul 
de licenţiere a avocaţilor, reprezentarea minorităţilor şi a genurilor în profesie, procedura 
disciplinară pentru avocaţi, şi disponibilitatea generală a serviciilor juridice) corelaţiile cărora 
s-au schimbat de la negativ la neutru şi un factor (cerinţele academice) corelaţia căruia a 
fost îmbunătăţită de la neutru la pozitiv.  

Aspectele pozitive identifi cate în IRPJ pentru Moldova 2009

• Baroul, care în 2004 era o instituţie nouă, a devenit un reprezentant relativ afi rmativ 

al profesiei de avocat. Deşi rămân multe de făcut în vederea promovării Baroului în 
direcţia unei asociaţii profesionale-model, conducerea acestuia deseori serveşte drept 
o portavoce proeminentă în exprimarea intereselor şi protejarea drepturilor nu doar 
ale membrilor săi, ci şi ale publicului. Principalele sale organe de conducere – Congresul, 
Consiliul Baroului, Comisia de licenţiere şi Comisia pentru etică şi disciplină – şi-au 
stabilit rolurile şi şi-au organizat majoritatea funcţiilor în modul prevăzut de Legea cu 
privire la avocatură şi au devenit mai active în realizarea acestora.

• Comisia de licenţiere a elaborat şi a implementat proceduri echitabile pentru 

pregătirea şi susţinerea examenului de califi care, care constituie o cerinţă pentru 
majoritatea avocaţilor nou-admişi în profesie. Examenul de califi care în general 
este recunoscut drept rezonabil şi cuprinzător, iar procedurile Comisiei de licenţiere 
cu privire la emiterea şi refuzarea licenţelor şi de examinare a contestărilor sunt 
considerate ca fi ind prompte şi echitabile.

• Comisia pentru etică şi disciplină a devenit mai activă şi mai transparentă în 
examinarea plângerilor depuse împotriva avocaţilor, aplicând proceduri de examinare 
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care sunt pe larg recunoscute ca fi ind echitabile. Sancţiunile autorizate care pot 

fi  aplicate de aceasta în baza legii s-au extins şi includ suspendarea şi retragerea 
licenţelor de avocat, deşi alte organe din afara Baroului continuă să aibă anumite 
împuterniciri în privinţa retragerii licenţelor. Comisia pentru etică şi disciplină şi 
membrii săi sunt în general percepuţi ca fi ind imparţiali şi obiectivi în exercitarea 

atribuţiilor.  

• Noua lege cu privire la asistenţa juridică garantată de stat corectează unele 

defi cienţe constatate în sistemul anterior. Programul de asistenţă juridică în 
prezent este administrat de un consiliu independent şi la Chişinău sunt disponibili 
apărători publici, care activează cu normă deplină în atare calitate, şi care eventual 
vor fi  plasaţi în întreaga ţară. Avocaţii, cu normă parţială, care acordă asistenţă 
juridică la cerere încă sunt vitali pentru sistem şi au benefi ciat de unele îmbunătăţiri 
modeste în privinţa remunerării şi a procedurilor şi cu privire la accesul la şedinţe 
de instruire. Organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti au fost 

în mare parte înlăturate din procesul de desemnare a avocaţilor care acordă 

asistenţă juridică la cerere şi de examinare a solicitărilor acestora cu privire la 

remunerare, paşi care se aşteaptă să sporească independenţa şi să consolideze 
poziţia avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere. Cu toate acestea, aspectele 

ce ţin de fi nanţare rămân a fi  un impediment în implementarea integrală a noului 

regim de acordare a asistenţei juridice.

• Învăţământul juridic continuă să fi e infl uenţat pozitiv de accederea în 2005 

a R. Moldova la Procesul de la Bologna. Mai important, guvernul a instituit un 
program de acreditare a facultăţilor de drept, ceea ce s-a soldat cu închiderea unor 
facultăţi care nu corespundeau cerinţelor. Au fost întreprinse câteva alte acţiuni 
întru conformarea cu standardele unice în domeniul învăţământului superior 
european, inclusiv instituirea unor standarde cu privire la orele de curs, credite şi 
califi carea cadrelor didactice.

Preocupări legate de exercitarea drepturilor şi libertăţilor juriştilor

• În ultimii trei ani, s-au înregistrat multiple cazuri reale de intimidare sau încercări 

de intimidare a avocaţilor din partea reprezentanţilor autorităţilor de stat 

sau a organelor de drept, inclusiv imixtiuni în relaţiile contractuale cu clienţii 
acestora şi expedierea unei scrisori Baroului din partea Procurorului General, în 
care erau criticaţi şi ameninţaţi avocaţii care depun cereri la Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului împotriva R. Moldova. De asemenea, avocaţii şi alţi 
jurişti nu au imunitate faţă de urmărirea penală şi atragerea la răspunderea 

civilă pentru declaraţiile făcute cu bună credinţă în cursul reprezentării clienţilor, 
iar judecătorii de instrucţie au autoritate largă de a aproba interceptarea 

convorbirilor telefonice şi confi scarea corespondenţei şi altor comunicări la 
cererea procurorului. Aceste defi cienţe, care derivă atât din legislaţie, cât şi din 
practică, pot diminua abilitatea juriştilor de a-şi practica liber profesia. 

• Accesul la clienţii deţinuţi rămâne în continuare o problemă, în pofida 
modifi cărilor recente în politică care prevede punerea la dispoziţie a unor încăperi 
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separate pentru întâlnirile cu clienţii. Avocaţii deseori trebuie să obţină aprobarea 

prealabilă a comisarului de poliţie pentru a se întâlni cu clientul, iar întâlnirile 

sunt în general interzise în afara orelor de serviciu. Avocaţii care au încercat să 
stabilească locul afl ării şi să se întâlnească cu clienţii lor reţinuţi în urma protestelor 
din 7 aprilie 2009 s-au confruntat cu amânări şi hărţuiri considerabile.

• Deşi avocaţii îşi pot exercita dreptul de a se înfăţişa în instanţele judecătoreşti şi 
alte tribunale conform legii, practic toţi avocaţii intervievaţi au declarat că ei nu 

sunt trataţi pe picior de egalitate cu procurorii în cauzele penale. În viziunea lor, 
judecătorii sunt părtinitori în favoarea procurorului şi cedează argumentelor 
acestuia în privinţa demersurilor, arestului preventiv şi a aspectelor legate de 
vinovăţia sau nevinovăţia inculpaţilor.

Preocupări legate de juriştii independenţi pentru cauze civile

• Nu este necesar de a fi  avocat, şi nici chiar jurist, pentru a reprezenta clienţii 

contra remunerare în procese civile şi pentru a le acorda consultanţă juridică. 
O modifi care recentă în lege limitează reprezentarea în procesele administrative la 
avocaţi, însă oricum lasă multe servicii juridice importante în mâinile persoanelor 
care nu sunt avocaţi. Juriştii independenţi pentru cauzele civile reprezintă o cotă 
semnifi cativă a juriştilor angajaţi cu regularitate şi independent în practicarea 
dreptului în cauze altele decât cele penale, însă, cu toate acestea, nu există nici 

o reglementare în privinţa acestora. Ei nu sunt supuşi unui proces de admitere, 
examen de califi care şi faţă de ei nu există cerinţe cu privire la experienţa de lucru 
anterioară, obligaţia de a urma cursuri de instruire juridică continuă (IJC), sau un 
cod deontologic sau proceduri disciplinare.

• Potrivit legii, unele dintre garanţiile profesionale de bază ale juriştilor conform 

standardelor internaţionale, inclusiv independenţa, confi denţialitatea clienţilor 
şi accesul la informaţie, sunt disponibile pentru avocaţi, însă nu există protecţii 

echivalente pentru juriştii independenţi pentru cauzele civile, inclusiv pentru 
cei ce activează în calitate de parteneri sau angajaţi ai avocaţilor. Mulţi membri ai 

publicului nu înţeleg deosebirea dintre avocaţi şi juriştii independenţi pentru 

cauzele civile, şi astfel nu sunt conştienţi de faptul că angajarea celor din urmă i-
ar putea priva de protecţii importante cu privire la confi denţialitate şi remedierea 
plângerilor.   

Preocupări legate de califi carea şi pregătirea profesională

• Calitatea generală a învăţământului juridic şi astfel pregătirea juriştilor pentru 
practicarea efi cientă a avocaturii după absolvire continuă să fi e considerată 
drept inadecvată. Deşi există evoluări promiţătoare, învăţământul juridic este 

pe larg considerat ca fi ind neavenit de teoretic, învechit şi lipsit de pregătirea 

deprinderilor practice. În plus, programul de stagiere al Baroului pentru potenţialii 
avocaţi necesită mecanisme sporite de control, standardizare, monitorizare şi 

evaluare.  
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• Deşi diferite grupuri fi nanţează programele de instruire pentru avocaţi, există 
defi cienţe în programele de IJC oferite cu referire la numărul de ore, subiecte 

şi accesul din punct de vedere geografi c. Majoritatea programelor se axează 
pe subiectele incluse în agendă de fi nanţatori şi nu pe necesităţile şi interesele 
avocaţilor. Rolul Baroului în IJC este foarte restrâns. Deşi Congresul Baroului a 
stabilit un număr minim de opt ore de IJC pe an pentru avocaţi, această normă 
nu se implementează. Crearea Institutului Naţional al Justiţiei pentru judecători 

şi procurori, precum şi lipsa unui program de instruire post-universitar comparabil 
pentru viitorii avocaţi şi pentru avocaţii cu experienţă, probabil va mări decalajul 

existent între avocaţi şi procurori în privinţa cunoştinţelor, influenţei şi 

statutului. 

Alte preocupări identifi cate în IRPJ pentru Moldova 2009

• Juriştii care practică avocatura în general sunt slab remuneraţi pentru serviciile 
lor, circumstanţă care este legată de economia precară a R. Moldova. Drept rezultat, 
mulţi jurişti, în special cei ce nu activează în Chişinău sau în apropierea acestuia, 
nu pot obţine acces la computere, baze de date juridice prin internet şi resurse 

similare. 

• Comisia pentru etică şi disciplină a întreprins acţiuni limitate pentru a face 

cunoscute procedurile disciplinare şi remediile disponibile clienţilor nesatisfăcuţi. 
În afară de aceasta, există preocupări în privinţa faptului că doar un număr relativ 

mic de cauze examinate de Comisia pentru etică şi disciplină s-au soldat de fapt 

cu aplicarea sancţiunilor. 

• Transferarea recentă a autorităţii de a retrage licenţa de avocat în anumite 

circumstanţe de la Comisia pentru etică şi disciplină a Baroului la consiliul nou-

creat pentru asistenţă juridică, grup în care există un număr mare de reprezentanţi 
din partea statului, este foarte deranjantă. Deşi consiliul a declarat public că nu 

intenţionează să-şi exercite autoritatea în acest domeniu, existenţa acestei 
autorităţi în sine deja afectează independenţa Baroului.  

• Deşi reprezentarea femeilor-avocaţi s-a îmbunătăţit modest în ultimii câţiva 
ani, rămân multe de făcut pentru a mări proporţia femeilor-avocaţi până la 
coefi cientul femeilor din cadrul populaţiei în ansamblu şi de a le spori prezenţa în 
organele de conducere ale Baroului.
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Moldova – prezentare generală  

Moldova este o republică situată în sud-estul Europei, între România – la vest şi Ucraina 
– la nord, est şi sud. Ţara ocupă o suprafaţă de 33.843 kilometri pătraţi şi, este împărţită 
în 32 de regiuni numite raioane, patru municipalităţi şi o unitate teritorială autonomă 
(Găgăuzia).. Transnistria este o republică auto-proclamată, afl ată sub controlul unui regim 
separatist, a cărei independenţă nu este recunoscută de nici un alt stat.3  Potrivit datelor 
din luna ianuarie 2009, Moldova are o populaţie de 3.567.500 persoane, (fără populaţia 
Transnistriei, care este de aproximativ jumătate de milion de persoane). În Chişinău - 
capitala Moldovei – locuiesc peste 785.000 persoane. Din totalul populaţiei 51,9% sunt 
femei şi 48,1% - bărbaţi. Populaţia Moldovei este una multietnică, fi ind reprezentată de 
moldoveni (75,8%), ucraineni (8,4%), ruşi (5,9%), găgăuzi (4,4%), români (2,2%), bulgari 
(1,9%), şi alte etnii (inclusiv rromi). Limba moldovenească, identică cu cea română, este 
limba de stat, însă se vorbesc şi limbile rusă, ucraineană şi găgăuză. Aproximativ 93,7% 
din locuitorii Moldovei sunt adepţi (cel puţin aşa se declară) ai religiei creştin ortodoxe, 
aparţinând fi e de Mitropolia Moldovei – o eparhie autonomă a Bisericii Ortodoxe din Rusia 
care este supusă Patriarhului Moscovei, fi e de Mitropolia Basarabiei – afi liată Patriarhiei 
Ortodoxe Române de la Bucureşti. Există, de asemenea, urmaşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse 
de Rit Vechi, numiţi credincioşi de rit vechi, precum şi membri ai altor confesiuni creştine 
şi evrei. 4 

Moldova ocupă o mare parte a teritoriului numit cândva Basarabia, regiune care a suf-
erit, ani în şir, invazii ale diferitor armate străine. La sfârşitul sec. XV s-a format, pentru o 
perioadă scurtă de timp, statul independent Moldova, însă în sec. XVI acesta a fost  supus 
dominaţiei otomane. În urma războiului ruso-turc de la începutul sec. XIX, partea de est 
a Moldovei, situat între râul Prut şi Nistru a fost anexată la Rusia, iar partea de vest (vestul 
râului Prut) a rămas sub dominaţia turcă, până la obţinerea independenţei României în 
1878. În această perioadă România a preluat controlul asupra Basarabiei conduse de Rusia. 
În 1918 Moldova a devenit, pentru o scurtă perioadă, republică independentă, însă apoi s-
a unit cu România, rămânând în componenţa acesteia până în 1940. Uniunea Sovietică nu 
a recunoscut niciodată controlul României asupra acestui teritoriu şi în 1924 a instituit o 
Republică Autonomă  Moldovenească la est de râul Nistru, ca parte a Republicii Sovietice 
Socialiste Ucrainene (în continuare RSS). În 1940, în baza pactului Ribbentrop-Molotov, 
România a fost forţată să cedeze Basarabia Uniunii Sovietice; care împreună cu Repub-
lica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească au format RSS Moldovenească. În acea 
perioadă, sovieticii au cedat RSS Ucrainene cele trei judeţe din sudul Basarabiei, situate pe 
coasta Mării Negre, astfel lăsând RSS Moldovenească fără ieşire la mare.  

Ca urmare a declinului şi destrămării Uniunii Sovietice, RSS Moldovenească şi-a procla-
mat suveranitatea ca Republica Moldova, declarându-şi independenţa la 27 august 1991. 

3 Echipa de evaluare nu a vizitat Transnistria şi nu a condus nici un interviu de evaluare în această 
zonă.  Astfel, concluziile expuse în acest raport nu sunt aplicabile Transnistriei. 

4 Sursa majorităţii informaţiilor demografi ce din acest raport este Biroul Naţional de Statistică al 
Republicii Moldova - www.statistica.md (în continuare BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ). Datele 
referitoare la grupurile etnice şi religioase au fost luate din cel mai recent recensămînt realizat în 
2004, iar datele privind numărul populaţiei reprezintă date estimative, actuale la 1 ianuarie 2009.
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Odată cu proclamarea independenţei Moldovei, în Transnistria – la est, şi în Găgăuzia – la 
sud au apărut mişcări separatiste. Confl ictul cu minoritatea găgăuză a fost soluţionat prin 
acordarea autonomiei în 1994, iar tulburările din Transnistria au stârnit acţiuni violente 
şi intervenţia armatei ruseşti. În 1992 a fost semnat un acord de încetare a focului, deşi 
tensiunile nu s-au aplanat; potrivit informaţiilor, negocierile între ofi cialii moldoveni, tran-
snistreni şi cei ruşi încă mai continuă. 

După un deceniu de tumult politic, declin economic şi guvernări foarte inefi ciente, Par-
tidul Comunist  a fost readus la putere în 2001 şi a stat în continuare la conducerea statu-
lui. După alegerile din 5 aprilie 2009, comuniştii erau siguri că vor mai deţine controlul încă 
patru ani, excluzând evoluţiile ulterioare imprevizibile. Totuşi nemulţumirile privind corec-
titudinea şi rezultatele acestor alegeri au contribuit la organizarea mai multor demonstraţii 
de către   protestatarii susţinători ai opoziţiei, care au culminat cu violenţele din 7 aprilie 
(prima zi a vizitei echipei de evaluare în Moldova). Trei protestatari au fost omorâţi şi alte 
câteva zeci au fost răniţi, peste 100 au fost reţinuţi, iar clădirea Parlamentului a fost parţial 
incendiată şi devastată.  

Moldova este considerată cea mai săracă ţară din Europa, parţial din cauza pierderii unor 
importante pieţe şi surse de energie şi materie primă odată cu destrămarea Uniunii So-
vietice.    Având soluri fertile, Moldova are o economie în principal agricolă, însoţită de 
activităţi de prelucrare a produselor alimentare. Celelalte industrii ale sale includ prelu-
crarea metalului şi producerea materialelor textile, îmbrăcămintei şi utilajului. Sărăcia 
larg răspândită şi lipsa resurselor de stat, precum şi moştenirea după cinci decenii de 
dominaţie sovietică, contribuie foarte mult la apariţia difi cultăţilor cu care se confruntă 
astăzi profesia juridică din Moldova.   

Context juridic 

Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată în 1994. A se vedea CONSTITUŢIA RE-
PUBLICII MOLDOVA (adoptată la 29.07.1994, cu ultimele modifi cări la 29.06.2006) [în con-
tinuare CONST.] Constituţia protejează dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţă 
privată, libertatea de expresie şi de asociere, dreptul la vot şi alte drepturi prevăzute de 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. CONST. art.4 şi Cap.II. Moldova este o republică 
parlamentară în care puterile legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate. Id. art. 
1 şi 6. Sistemul de drept al R. Moldova derivă, în mare măsură, din tradiţia dreptului civ-
il european continental. Din 2003, R. Moldova are un sistem al justiţiei penale care mai 
degrabă este bazat pe principiul contradictorialităţii şi nu unul inchizitorial. 

Puterea legislativă aparţine Parlamentului unicameral care este compus din 101 deputaţi 
aleşi pentru un termen de patru ani. Id. art. 60 şi 63. Cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, 
Parlamentul adoptă legi, aprobă bugetul de stat, ratifi că sau denunţă tratate, declară starea 
de urgenţă sau război şi are o serie de alte atribuţii. Id. art. 66 şi 74. Revizuirea Constituţiei 
poate fi  iniţiată de un număr de cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu 
drept de vot, de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament sau de Guvern. Id. art. 141. 
Proiectele de legi constituţionale vor fi  prezentate Parlamentului numai împreună cu avi-
zul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători. Id. Legea se adoptă cu 
votul a două treimi din deputaţi. Id. Legile organice se referă la organizarea şi funcţionarea 
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Parlamentului, Guvernului şi a instanţelor de judecată, etc. Se adoptă cu votul majorităţii  
deputaţilor aleşi, după cel puţin două lecturi. Legile ordinare intervin în orice domeniu 
al relaţiilor sociale, cu excepţia celor rezervate legilor constituţionale şi legilor organ-
ice şi se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Id. art. 74. Pe lângă adoptarea 
legilor, Parlamentul mai are şi competenţa de a interpreta legile, de a ratifi ca sau denunţa 
tratatele internaţionale, de a aproba bugetul de stat, de a iniţia cercetări şi audieri, de a 
declara referedumuri, de a adopta acte privind amnistia. Id. art. 66. De asemenea, Parla-
mentul numeşte, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (în continuare CSM), 
preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie (în continuare CSJ) 
care trebuie să aibă o vechime în funcţia de judecător de cel puţin 10 ani. Id. art. 116. Par-
lamentul, de asemenea alege doi din cei saşe judecători ai Curţii Constituţionale precum 
şi doi din cei 12 membri ai CSM. Id. art. 122, 136.

Preşedintele este şeful statului, fi ind ales prin votul secret a trei cincimi din numărul 
deputaţilor din Parlament. Există prevederi vizând organizarea turului al doilea de scru-
tin şi al alegerilor repetate, şi în fi nal, prevederi vizând dizolvarea Parlamentului, în cazul 
în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea necesară de voturi. Id. art. 78. 
Preşedintele poate ocupa această funcţie pentru cel mult două mandate consecutive. Id. 
art. 80. Între alte responsabilităţi, Preşedintele reprezintă ţara în relaţiile sale internaţionale, 
este comandantul suprem al forţelor armate şi controlează diferite funcţii publice princi-
pale. Id. art. 77 şi 86-88. În exercitarea atribuţiilor sale Preşedintele poate emite decrete, ob-
ligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului. Id. art. 94. Preşedintele desemnează 
un candidat pentru funcţia de Prim-ministru, ulterior candidatul, programul de activitate şi 
lista Guvernului fi ind supuse unui vot de încredere din partea majorităţii deputaţilor aleşi 
în Parlament. Id. art. 98. Dacă Primul Minsitru nu obţine votul de încredere pentru forma-
rea Guvernului, după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură, sau în cazul al-
tor situaţii de impas, Preşedintele poate dizolva Parlamentul şi anunţa alegeri repetate. Id. 
art. 85. Preşedintele, de asemenea, promulgă legile R. Moldova şi este în drept să respingă 
legile şi să le remită spre reexaminare Parlamentului. Însă, în cazul în care Parlamentul 
aprobă legea, Preşedintele este obligat să o promulge. Id. art. 93.  Toţi judecătorii sunt 
numiţi de Preşedinte, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia 
judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, numiţi de Parlament, la propunerea CSM. Id. art. 
116.

Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, viceprim-miniştri, miniştri şi alţi membri stabiliţi 
prin legea organică. Id. art. 97. Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea 
membrilor acestuia. Id. art. 101. Parlamentul îşi poate exprima neîncrederea în Guvern 
cu votul majorităţii deputaţilor. Id. art. 106. Guvernul asigură realizarea politicii interne şi 
externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice, Id. art. 96. Gu-
vernul, de asemenea, emite hotărâri şi dispoziţii care, de rând cu decretele preşedintelui şi 
legile adoptate de Parlament se publică în Monitorul Ofi cial, buletinul ofi cial al Republicii 
Moldova (în continuare Monitorul Ofi cial). Id. art. 76, 94,102. Guvernul alege doi membri 
ai Curţii Constituţionale. Id. art. 136. 

Puterea judecătorească este constituită din judecătorii de drept comun, judecătorii spe-
cializate, curţi de apel şi Curtea Supremă de Justiţie, Id. art. 115; a se vedea, de asemenea 
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCĂ (adoptată la 
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06.07.1995, cu ultimele modifi cări la 20.04.2001) (în continuare LEGEA PRIVIND ORGANIZA-
REA JUDECĂTOREASCĂ), art. 15. Există 46 de judecătorii de drept comun care soluţionează 
în prima instanţă cauzele civile, penale şi administrative  care nu sunt atribuite prin lege al-
tei instanţe. Id. art. 26, Anexa 1.  Există patru curţi de apel care judecă apelurile, recursurile şi 
unele cauze în primă instanţă (cele ce vizează proprietatea intelectuală şi unele infracţiuni 
deosebit de grave), care sunt iniţiate în spaţiul geografi c al acestor instanţe. Id. art. 36. 
Anexa 1. În ceea ce priveşte judecătoriile specializate, există o judecătorie economică 
şi o curte de apel economică,  şi o singură judecătorie militară, toate iind amplasate în 
Chişinău, Id. art. 41-42.1. Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă 
de recurs, care examinează hotărârile curţilor de apel şi serveşte drept cale extraordinară 
de atac pentru dosarele încheiate pentru a determina dacă este necesară redeschiderea 
acestora. Id. art. 43-44, Anexa 1; a se vedea de asemenea ABA ROLI, INDICATORII REFOR-
MEI ÎN JUSTIŢIE PENTRU MOLDOVA, VOLUMUL II (ianuarie 2007) (în continuare IRJ PEN-
TRU MOLDOVA 2007] pag. 9-11. Judecătorii sunt numiţi (după ce au susţinut concursul 
de admitere) pentru prima dată pe un termen de cinci ani, după care pot fi  re-numiţi în 
funcţie pe un termen ulterior, până la atingerea vârstei de pensionare. CONST., art. 116. 
Toate procedurile judiciare se desfăşoară în limba moldovenească. Participanţilor care nu 
vorbesc limba moldovenească li se asigură un traducător, deşi şedinţele de judecată pot fi  
desfăşurate şi într-o altă limbă, cu consimţământul majorităţii participanţilor la proces. Id. 
art. 118; LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCĂ, art. 9.  

CSM este un organ independent constituit din 12 membri: şapte judecători aleşi prin vot 
secret de Adunarea Generală a Judecătorilor; doi profesori de drept aleşi de Parlament 
(unul de către partidul de guvernare şi celălalt – de către opoziţie); şi Ministrul justiţiei, 
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie şi Procurorul General. Toţi membrii, cu excepţia 
celor din ofi ciu, sunt aleşi în funcţie pe un termen de patru ani. Modifi cările recente vor re-
duce numărul judecătorilor din componenţa CSM. Începând cu luna  noiembrie 2009 CSM 
va avea în continuare 12 membri, dar componenţa CSM va fi  următoarea: 5 judecători şi 4 
profesori de drept. CONST. art. 122; LEGEA CU PRIVIRE LA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGIS-
TRATURII (adoptată la 19.07.1996, cu ultimele modifi cări la 25.12.2008), art. 3 şi 8. CSJ este 
responsabil, inter alia, de numirea, transferarea, promovarea şi aplicarea măsurilor disci-
plinare faţă de judecători. CONST., art. 123.  

Curtea Constituţională, care nu face parte din puterea judecătorească, exercită con-
trolul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui, 
a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, şi a altor acte ofi ciale, precum şi tratatelor 
internaţionale ratifi cate,  interpretează Constituţia, confi rmă rezultatele referendumurilor 
republicane şi a alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui. Id. art. 134-135. Cei şase mem-
bri ai Curţii Constituţionale trebuie să aibă o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea 
juridică, în învăţământul juridic sau în activitatea ştiinţifi că, fi ind aleşi după cum urmează:  
doi sunt aleşi de către Parlament, doi – de către Guvern şi doi – de către CSM pe un man-
dat de şase ani cu posibilitatea de a fi  realeşi pe încă un termen. Id. art. 136, 138. LEGEA 
CU PRIVIRE LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ  art.5 (adoptată la 13.12.1994, cu ultimele 
modifi cări la 23.20.2008). În perioada vizitei echipei de evaluare, Curtea Constituţională 
era formată dintr-un fost procuror care, de asemenea, activase în calitate de deputat, doi 
foşti judecători la Curtea Supremă a RSS Moldovenească şi trei foşti membri sau preşedinţi 
ai CSJ şi ai CSM.  
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Context istoric 

Statutul şi evoluţia profesiei juridice în Moldova nu poate fi  înţeleasă pe deplin fără 
recunoaşterea istoriei de cinci decenii în care ţara s-a afl at în componenţa Uniunii Sovi-
etice. Pe parcursul acelei perioade, procuratura se afl a în vârful sistemului judecătoresc şi 
dicta, în mare măsură, judecătorilor cum să soluţioneze dosarele penale. Deşi Constituţia 
sovietică prevedea dreptul la serviciile avocatului şi prezumţia nevinovăţiei, rolul avoca-
tului era limitat. În marea majoritate a dosarelor penale, vina inculpatului era presupusă 
şi în cel mai bun caz avocatul putea spera să obţină o sentinţă mai blândă. ”Justiţia prin 
telefon”, prin care liderii Partidului comunist contactau judecătorul pentru a-i dicta cum să 
soluţioneze un dosar, era frecventă, mai ales în dosarele politice. Procesele civile erau mai 
puţin frecvente deoarece apăreau mai puţine litigii ce vizau drepturile comerciale sau de 
proprietate, însă erau răspândite cauzele de divorţ şi moştenire. În cauze importante, sau 
atunci când una dintre părţi avea legăturile personale necesare, procurorul putea inter-
veni şi infl uenţa semnifi cativ hotărârea judecătorului. 

În perioada regimului comunist, avocaţii erau obligaţi să fi e membri ai Colegiului de 
avocaţi, activitatea lor fi ind reglementată de o lege bazată pe Statutul Avocaturii din 
URSS din anul 1979. LEGEA REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI CU PRI-
VIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND AVOCATURA ÎN R.S.S.M. (adoptată la 
21.11.1980). Colegiul Avocaţilor era responsabil de încasarea onorariilor, achitarea chel-
tuielilor şi remunerarea avocaţilor. După declararea independenţei R. Moldova în 1991, 
Colegiul Avocaţilor şi-a continuat activitatea în calitate de asociaţie voluntară, care oferea 
admiterea în avocatură după efectuarea unui stagiu şi susţinerea unui examen de califi -
care. În afară de membrii Colegiului Avocaţilor, juriştii care susţineau un examen în scris şi 
primeau licenţa de la Ministerul Justiţiei (în continuare MJ) pentru oferirea serviciilor de 
asistenţă juridică, de asemenea puteau activa în calitate de apărători în cauze penale. Mai 
mult, orice persoană competentă din punct de vedere juridic, cu sau fără studii juridice 
sau orice alte studii, putea reprezenta părţile în cauze civile şi administrative şi putea  oferi 
consultaţii în probleme juridice.  

În 1999, Parlamentul a adoptat o nouă lege cu privire la avocatură, care a înlocuit Legea 
RSS Moldoveneşti cu privire la avocatură. Între altele, această lege a transformat Colegiul 
Avocaţilor în Uniunea Avocaţilor, organizaţie la care toţi avocaţii trebuiau să se alăture. 
Juriştii care dispuneau de licenţe emise de Ministerul Justiţiei dar nu erau membri ai Cole-
giului, trebuiau să adere la Uniunea Avocaţilor pentru a putea continua să activeze în cali-
tate de apărători în cauze penale. Deşi Ministerul Justiţiei era organul care emitea licenţele 
pentru avocaţi, Uniunea Avocaţilor era organizaţia care stabilea care persoane erau califi -
cate pentru a fi  licenţiate. Acestea şi alte prevederi ale Legii Republicii Moldova cu privire 
la avocatură au fost atacate la Curtea Constituţională. Curtea Constituţională a declarat 
prevederile ca fi ind neconstituţionale deoarece ele încălcau dreptul cetăţeanului de a fi  
apărat de un jurist la alegerea lui, dreptul la libera asociere şi la libera alegere a profesiei de 
către jurişti, şi competenţa constituţională a MJ de a emite licenţe avocaţilor. HOTĂRÂREA 
CURŢII CONSTITUŢIONALE NR. 8  (15.02.2000).  

Peste mai mult de doi ani, Parlamentul a adoptat o altă lege cu privire la avocatură, 
menită să corecteze defi cienţele constituţionale ale legii precedente. A se vedea  LEGEA 
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REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ (adoptată la 19.07.2002, cu ultimele 
modifi cări la 12.12. 2008, în vigoare din 13.02.2009) (în continuare LEGEA CU PRIVIRE LA 
AVOCATURĂ).5 Deşi această lege la fel stabilea o organizaţie din care trebuiau să facă parte 
toţi avocaţii, ea a reafi rmat dreptul avocaţilor de a forma şi de a adera la alte asociaţii 
profesionale. Id. art. 30(1) şi 31(1). Constituţionalitatea Legii cu privire la avocatură a fost 
atacată în baza aceloraşi motive care au stat la baza atacării precedentei Legi a Republicii 
Moldova cu privire la avocatură, însă de această dată Curtea Constituţională a declarat-o 
drept constituţională. HOTĂRÂREA CURŢII CONSTITUŢIONALE NR. 12 (19.06.2003).  

Pentru a facilita transformarea Uniunii Avocaţilor în Barou, a fost creată o comisie de 
avocaţi condusă de un viceministru al justiţiei, pentru a pregăti şi convoca primul Congres 
al Baroului.  LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 59(4). La primul congres al Baroului, 
în decembrie 2002, avocaţii au ales primul organ executiv, Consiliul Baroului, preşedintele 
Baroului şi membrii celorlalte comisii, în conformitate cu Legea cu privire la avocatură. A 
se vedea  Id. art. 36 şi 40-42.

Deşi Legea cu privire la avocatură a adunat în cadrul Baroului avocaţi  aceasta nu a prevăzut 
restricţii şi nu se aplică juriştilor care, nefi ind avocaţi, participă ca reprezentanţi în cauze 
civile, sau reprezentanţilor care, nefi ind jurişti, participă şi acordă consultanţă în cauze 
civile, sau participă în procese administrative. Aceştia din urmă, ca şi avocaţii, pot acorda 
consultaţii sau emite opinii juridice pe chestiuni necontencioase.  CODUL DE PROCEDURĂ 
CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA (adoptat la 30.05. 2003, cu ultimele modifi cări la 21.07.2006) 
(în continuare COD. PROC. CIVILĂ), art. 8(1). Totuşi, noul Cod Contravenţional, în vigoare 
din 31.05.2009, limitează reprezentarea juridică în procesele administrative doar la avocaţii 
licenţiaţi. CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA (adoptat la 24.10.2008, în 
vigoare din 31.05.2009) [în continuare CODUL CONTRAVENŢIONAL], art. 378 şi 392.  

Consideraţii generale privind profesia juridică 

Termenul de „profesionist în domeniul juridic” sau „jurist”, după cum este cunoscut în R. 
Moldova, are o defi niţie vastă. Acesta include orice persoană care a absolvit facultatea 
de drept care reprezintă un program de studii de patru ani într-o instituţie de învăţământ 
superior. După terminarea facultăţii de drept, majoritatea absolvenţilor urmează una din 
următoarele cariere: 

• Avocaţi, membri ai Baroului, care au efectuat un stagiu de un an şi au susţinut un 
examen de califi care. Aceştia sunt admişi în profesie de către Comisia de licenţiere a 
Baroului, iar activitatea lor este reglementată de către Consiliul Baroului şi Comisia 
pentru etică şi disciplină. Ei pot practica avocatura permanent şi independent, în 
toate aspectele profesionale.  La data de 1 martie 2009 în Moldova activau 1 329 
avocaţi. 

5 Traducerea în limba engleză a acestei legi se referă la ”profesia juridică” şi ”jurişti”, dar pentru 
a evita confuzia cu alte profesii juridice (ex: judecători, procurori şi notari) în acest raport vor fi  
utilizaţi, în general, termenii ”avocatură” şi “avocaţi” cu referire anume la Barou şi membrii acestuia, 
şi  ”jurişti” – cu referire, în general, la avocaţi şi la juriştii care nu sunt avocaţi.
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• Juriştii care nu sunt avocaţi, care pot activa în cadrul întreprinderilor private, a 
instituţiilor de stat sau a organizaţiilor neguvernamentale [în continuare ONG-uri], 
sau individual (care activează individual şi nu sunt afi liaţi la nicio organizaţie). 
Aceştia au dreptul să reprezinte angajatorii lor sau diferiţi alţi clienţi, în cauze civile 
şi (până la 31 mai 2009) administrative. Juriştii care nu sunt avocaţi sunt nelicenţiaţi, 
activitatea acestora fi ind nereglementată şi nu este necesar ca aceştea să fi e membri 
ai uniunilor sau asociaţiilor. Potrivit unui studiu, aproximativ 90% din profesioniştii 
din domeniului juridic care reprezintă clienţii în procese civile sau economice sunt 
juriştii care nu deţin licenţă de avocaţi. A se vedea N. HRIPTIEVSCHI, PROFESIA 
JURIDICĂ ÎN R. MOLDOVA, (august 2008), pag. 4. În R. Moldova s-ar putea să existe 
sute, posibil chiar peste 1000 de jurişti independenţi pentru cauze civile. 

• Judecători, care activează în judecătoriile de drept comun sau curţile de apel, 
Curtea Supremă de Justiţie sau Curtea Constituţională. Există, de asemenea, 
judecători de instrucţie pentru fi ecare judecătorie de drept comun, care asigură 
controlul judecătoresc în cursul urmăririi penale prin deciderea, inter alia, asupra 
arestării preventive, a percheziţiei şi aplicării sechestrului, precum şi asupra 
interceptării comunicărilor, sechestrului corespondenţei şi a înregistrării de imagini. 
Persoanele care doresc să devină judecători, în general, trebuie să participe la un 
program de instruire de 18 luni la Institutul Naţional al Justiţiei, creat recent (în 
continuare INJ). Totuşi, timp de trei ani, până la 20% din funcţiile de judecători pot 
fi  suplinite cu candidaţi care nu au absolvit INJ, dacă ei au o vechime în muncă de 
cel puţin cinci ani în domeniul juridic şi susţin examenul de capacitate. Activitatea 
judecătorilor, cu unele excepţii, este reglementată de către CSM.  

• Procurori, care monitorizează investigaţiile şi efectuează urmărirea penală 
a inculpaţilor sub supravegherea Procurorului General. Majoritatea viitorilor 
procurori trebuie să participe la un program de instruire de 18 luni la INJ. Totuşi, 
la fel ca în cazul judecătorilor, până la 20% din procurori pot fi  angajaţi în această 
funcţie după o vechime în muncă de cel puţin cinci ani în domeniul juridic şi după 
ce au obţinut o notă de trecere la examenul de capacitate.    

• Ofi ţeri de urmărire penală, care investighează infracţiunile şi fac parte din aparatul 
organelor de drept. Aceştia adună probe şi prezintă dosarul procurorului care, la 
rândul său, înaintează învinuirea. 

• Notari, care sunt responsabili de întocmirea şi înregistrarea anumitor tipuri de 
contracte şi registre privind proprietatea imobiliară, precum şi de verifi carea 
documentelor şi autentifi carea procurilor. O Comisie a notarilor, instituită recent, 
se ocupă de problemele disciplinare ce implică membrii acestei profesii. 

Deşi IRPJ vizează avocaţii şi juriştii independenţi pentru cauze civile, unii factori, cum ar 
fi  cei care se referă la învăţământul juridic, pot fi  aplicaţi şi altor categorii ale profesiei 
juridice,  menţionate mai sus. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, conform  tradiţiei 
sovietice, nu este necesar ca o persoană să fi e jurist pentru a acorda consultanţă sau a rep-
rezenta o altă persoană într-o cauză sau tranzacţie civilă. O parte poate împuternici orice 
persoană cu capacitate juridică deplină, care are sau nu studii în domeniul dreptului (sau 
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studii universitare de orice fel, în materia respectivă), iar persoana respectivă poate oferi 
servicii juridice în mod legal părţii respective, contra unei remunerări, într-un proces civil. 
Prezentul IRPJ nu îi vizează pe reprezentanţii respectivi care nu sunt jurişti.  

Avocaţii străini pot oferi asistenţă juridică profesională în R. Moldova, în modul prevăzut 
de acordurile internaţionale aplicabile, dacă sunt asistaţi de avocaţi moldoveni. LEGEA CU 
PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 5(7).    

Organizaţii profesionale 

Baroul 

Numit, de asemenea, Baroul Avocaţilor din Republica Moldova, Baroul este o organizaţie 
profesionistă auto-reglementată, ai cărei membri trebuie să fi e toţi avocaţii licenţiaţi. 
Acţionând prin intermediul diferitor conducători şi organe alese ale sale, Baroul este 
responsabil de: acordarea asistenţei juridice; interacţionarea cu autorităţile publice, 
instanţele judecătoreşti, organele de drept şi alte organizaţii, din numele avocaţilor; ad-
miterea avocaţilor în această profesie şi păstrarea unui registru al membrilor; stabilirea şi 
aplicarea normelor etice; intentarea procedurilor de răspundere disciplinară; organizarea 
programelor de instruire juridică continuă (în continuare IJC) şi angajarea în alte activităţi, 
promovând interesele profesiei şi drepturile şi obligaţiile sale. Id. art. 31, 33 şi 35. Organele 
Baroului sunt: Congresul – organul suprem al Baroului (Id. art. 32); Consiliul Baroului – com-
ponenta executivă şi administrativă a Baroului (Id. art. 33-38); Comisia de licenţiere (Id. art. 
40), care este responsabilă de examenul de califi care; Comisia pentru etică şi disciplină, 
care examinează plângerile împotriva avocaţilor şi intentează procedura disciplinară (Id. 
art. 41); şi Comisia de cenzori, care exercită controlul activităţii economico-fi nanciare a Ba-
roului (Id. art. 42). Între alte activităţi, Baroul administrează un program de stagiu şi un exa-
men de califi care pentru viitorii avocaţi, a adoptat şi aplică un cod deontologic şi publică 
un jurnal lunar pentru membrii săi. Baroul îşi are sediul la Chişinău, şi potrivit informaţiilor, 
are numiţi coordonatori în fi ecare raion şi în alte unităţi teritorial-administrative ale ţării 
(cu excepţia Transnistriei).  

Baroul îşi fi nanţează activitatea în principal din taxele de înregistrare a contractelor de 
efectuare a stagiului profesional (1000 lei, sau aproximativ 87 dolari SUA),6  taxele pentru 
examenul de califi care (500 lei, sau aproximativ 44 dolari SUA), taxa de admitere percepută 
de la judecătorii şi procurorii care devin avocaţi (500 lei, sau aproximativ 44 dolari SUA) şi 
cotizaţia lunară de 100 lei (aproximativ 9 dolari SUA) pentru fi ecare membru. Donatorii, 
majoritatea fi ind ONG-uri internaţionale, fi nanţează cea mai mare parte a seminarelor Ba-
roului.

Uniunea juriştilor 

Din Uniunea Juriştilor fac parte nu doar avocaţi, ci şi alţi profesionişti din domeniul ju-
ridic, inclusiv judecători, procurori şi jurişti independenţi care participă ca reprezentanţi în 

6 În prezentul IRPJ, lei moldoveneşti [în continuare „lei”] sunt convertiţi în dolari SUA la rata medie 
de schimb existentă în perioada desfăşurării interviurilor (1.00 dolar SUA = 11,45 lei).
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cauze civile. Ca parte a activităţilor sale este organizarea conferinţelor pentru jurişti, inclu-
siv o conferinţă în 2007 privind etica juridică, cu participarea reprezentanţilor altor ţări din 
Europa de est şi fostelor republici sovietice. Membrii permanenţi ai Uniunii Juriştilor achită 
o taxă de 120 lei (aproximativ 10.50 dolari SUA) pentru a adera la Uniune şi o cotizaţie 
anuală de 90 lei (aproximativ 8 dolari SUA), în timp ce membrii care sunt studenţi la drept 
achită o cotizaţie anuală de doar 40 lei (3,50 dolari SUA).  Uniunea Juriştilor are 821 de 
membri, inclusiv studenţi. 

Liga Avocaţilor din Moldova 

Liga avocaţilor din Moldova, un ONG voluntar de avocaţi, a fost constituit în 2003 şi numără 
în prezent 38 de membri. Cotizaţia de membru este de 15 lei (aproximativ 1,30 dolari SUA ) 
pe lună, bani din care se achită în principal cheltuielile poştale. Organizaţia nu dispune de 
alte surse de fi nanţare. Scopul său de bază este de a servi interesele şi necesităţile unora 
dintre birourile de avocaţi mai moderne, multe dintre care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul dreptului civil şi comercial, spre deosebire de birourile tradiţionale de avocaţi în 
care activează doar sau predominant avocaţi în domeniul dreptului penal.

Asociaţia juriştilor independenţi din Moldova 

Asociaţia juriştilor independenţi din Moldova a fost fondată în 1995 şi întruneşte jurişti, 
profesori şi avocaţi care practică dreptul bancar. Pe lângă Asociaţie activează un tribunal 
de arbitraj care examinează cel mult şase cauze pe an. Iniţial cauzele se limitau la do-
meniul dreptului bancar, însă, în prezent, tribunalul examinează o serie de litigii comer-
ciale. Asociaţia are 30 de membri şi activităţile sale sunt fi nanţate din alocarea a 30% din 
taxele percepute de tribunalul de arbitraj.  

Alte asociaţii 

Mai sunt şi alte ONG-uri care se axează pe domenii înguste, cum ar fi  drepturile omu-
lui, care însă nu au foarte mulţi membri din rândul avocaţilor. Organizaţia Juriştii pentru 
Drepturile Omului, fondată în 2001 este compusă din opt avocaţi licenţiaţi care prezintă 
cauzele de importanţă strategică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului [în continuare 
CtEDO]. Un alt ONG - Promo-Lex, promovează şi apără drepturile omului şi în prezent se 
concentrează asupra acordării asistenţei persoanelor ce locuiesc în Transnistria. Potrivit 
informaţiilor, în Transnistria există o asociaţie separată a avocaţilor, care funcţionează ca 
un colegiu regional al avocaţilor, însă sunt disponibile puţine informaţii despre funcţiile 
şi structura asociaţiei respective. În plus, câţiva intervievaţi au susţinut că în R. Moldova 
există cel puţin o asociaţie a tinerilor avocaţi. 

În ceea ce priveşte organizaţiile altor profesionişti din domeniul juridic, Asociaţia 
Judecătorilor din Republica Moldova a fost instituită în 1994 pentru a servi interesele 
judecătorilor, însă, potrivit unor informaţii, asociaţia a devenit pasivă în ultimii ani. Mai 
există şi Asociaţia Procurorilor din Republica Moldova, care şi-a început activitatea în 2005 
cu 670 de membri; totuşi, aceasta nu mai este activă din iunie 2008. A fost creată încă o 
asociaţie pentru a apăra drepturile şi interesele procurorilor pensionaţi, precum şi o a treia 
– pentru a ajuta procurorii să obţină locuinţe la preţuri mai mici decît cele de piaţă.   
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Analiza IRPJ pentru Moldova 2009

În timp ce corelaţiile elaborate mai jos pot furniza informaţii generale privind starea de 
fapt a domeniilor analizate, ABA ROLI accentuează că corelaţiile factorilor şi concluziile 
vor fi  de utilitate maximă în cazul în care vor fi  examinate în lumina analizei detaliate a 
fi ecărui factor şi în comparaţie cu IRPJ pentru Moldova din 2004. ABA ROLI consideră că 
semnifi caţia relativă a unor corelaţii în parte este o temă care merită un studiu adiţional. 
Din aceste considerente, ABA ROLI acceptă orice comentarii şi informaţii care i-ar permite 
să elaboreze răspunsuri mai bune sau mai detaliate în viitoarele ediţii ale IRPJ. ABA ROLI 
consideră procesul de Evaluare a IRPJ drept parte a unui efort continuu de monitorizare şi 
evaluare a proceselor de reformă.

Factorul Indicatorilor Reformei Profesiei 

Juridice

Corelaţie 

2004

Corelaţie 

2009

Tendinţa

I. Libertăţi şi garanţii profesionale

Factorul 1 Posibilitatea de a exercita liber pro-
fesia juridică

Neutru Negativ 

Factorul 2 Imunitatea profesională Neutru Negativ 

Factorul 3 Accesul la clienţi Negativ Negativ  

Factorul 4 Confi denţialitatea relaţiei dintre ju-
rist şi client

Neutru Neutru  

Factorul 5 Accesul la informaţie Neutru Neutru  

Factorul 6 Dreptul la audiere Pozitiv Neutru 

II. Educaţie, instruire şi admiterea în avocatură

Factorul 7 Cerinţe academice Neutru Pozitiv 

Factorul 8 Pregătirea profesională Negativ Negativ  

Factorul 9 Procesul de califi care Neutru Neutru  

Factorul 10 Licenţierea Negativ Neutru 

Factorul 11 Admiterea fără discriminare Neutru Neutru  

III. Condiţii şi standarde de exercitare a profesiei juridice

Factorul 12 Exercitarea independentă a pro-
fesiei juridice

Pozitiv Pozitiv  

Factorul 13 Resurse şi remunerare Negativ Negativ  

Factorul 14 Instruire juridică continuă Negativ Negativ  

Factorul 15 Reprezentarea minorităţilor şi a 
genurilor

Negativ Neutru 

Factorul 16 Deontologie şi etică juridică Neutru Negativ 

Factorul 17 Procedura şi sancţiunile disciplinare Negativ Neutru 

IV. Servicii juridice

Factorul 18 Disponibilitatea serviciilor juridice Negativ Neutru 
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Factorul 19 Servicii juridice pentru cei 
dezavantajaţi

Neutru Neutru  

Factorul 20 Soluţionarea alternativă a dispute-
lor

Neutru Neutru  

V. Asociaţii profesionale

Factorul 21 Administrarea şi independenţa 
organizaţiei

Neutru Neutru  

Factorul 22 Servicii prestate membrilor Neutru Neutru  

Factorul 23 Programe de interes public şi de 
sensibilizare a opiniei publice

Negativ Negativ  

Factorul 24 Rolul asociaţiilor profesionale în 
reforma sistemului de drept

Negativ Negativ  
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I. Libertăţi şi garanţii profesionale

Factorul 1:  Posibilitatea de a exercita liber profesia juridică

Juriştii au posibilitatea să îşi exercite profesia fără a fi  supuşi amestecului neavenit, 

intimidărilor sau sancţiunilor atunci când îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

standardele profesiei.

Concluzie                            Corelaţie: Negativ                             Tendinţa: 

În pofi da protecţiilor prevăzute de lege, avocaţii deseori se confruntă cu imixtiune 
neavenită şi intimidare în activitatea lor, în special în cauzele sensibile din punct de ve-
dere politic, comercial sau legate de corupţie. Depunerea legitimă a petiţiilor la CEDO 
a atras după sine ameninţări cu pornirea urmăririi penale din partea Procurorului Gen-
eral. Juriştii independenţi pentru cauze civile nu par să benefi cieze de protecţii legale în 
acest domeniu.

Analiză/Date generale:

Constituţia Republicii Moldova stabileşte dreptul părţilor la judecată, inclusiv dreptul in-
culpatului de a fi  asistat de un avocat, şi prevede că „amestecul  în activitatea persoanelor 
care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege”. CONST. art. 26. 
Avocaţii sunt consideraţi a fi  „liber profesionişti, consultanţi independenţi şi reprezentanţi 
în toate chestiunile juridice”, iar principiile avocaturii includ „libertatea şi independenţa în 
activitatea de avocat” şi „interzicerea imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat”. LEGEA 
CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 1(2), 3(b) şi 44(1). Legea cu privire la avocatură în con-
tinuare prevede interzicerea concretă a „insultării, calomnierii, ameninţării” sau “comiterea 
actelor de violenţă împotriva unui avocat în timpul exercitării atribuţiilor profesionale şi 
în legătură cu aceasta” şi menţionează că autorităţile publice „nu pot infl uenţa direct sau 
indirect şi nu pot controla contractul dintre avocat şi client”. Id., art. 44(5) şi (8). Protecţiile 
stabilite în Legea cu privire la avocatură nu se aplică juriştilor independenţi pentru cauze 
civile.  

În pofi da acestor interdicţii clare din lege, numeroşi intervievaţi au relatat despre acte de 
imixtiune sau intimidare a avocaţilor, derivând în special (dar nu în exclusivitate) din cauze 
politice, comerciale sau de corupţie. Un intervievat a declarat, “Moldova are legi bune însă 
ele rar sunt respectate în practică. Atunci când guvernarea este într-adevăr preocupată de 
ceva, legile şi drepturile sunt ignorate, se apelează la bătăi şi privări de drepturi. Autorităţile 
binevoiesc să recunoască drepturile avocaţilor atunci când aceasta nu contează”.  

CtEDO deseori serveşte drept organ de remediere care oferă câştig de cauză în procesele 
în care instanţele judecătoreşti din R. Moldova au pronunţat hotărâri nedrepte, inclusiv în 
câteva cazuri când avocaţii au avut de suferit din cauza imixtiunii neavenite şi intimidărilor 
din partea autorităţilor de stat. Un astfel de caz a apărut după ce Curtea Constituţională 
a declarat neconstituţională legea din 1999 privind crearea obligatorie a unei Uniuni 
a Avocaţilor. Preşedintele organizaţiei avocaţilor a criticat vehement hotărârea Curţii 
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Constituţionale în cadrul interviului acordat unui ziar, iar instanţa i-a aplicat o amendă 
pentru manifestarea lipsei de respect faţă de aceasta. CtEDO a susţinut că aplicarea unei 
amenzi a constituit o intervenţie în dreptul petiţionarului la respect al libertăţii sale de ex-
primare în limitele criticii acceptabile şi a constituit o încălcare a Convenţiei Europene. Ami-
halachioaie c. Moldova, CtEDO Nr. 60115/00 (20.04.2004). Vezi Convenţia pentru apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare Convenţia Europeană) 
art. 10, (04.11.1950, modifi cată prin Protocolul Nr. 11, 01.11.1998);. Într-un caz ulterior, un 
judecător de instrucţie a eliberat un mandat, aparent fără vreun temei, de percheziţionare 
a biroului unui avocat ce reprezenta inculpatul într-un caz de omor, din considerentele 
că pledoariile avocatului erau prea agresive. CtEDO a stabilit că eliberarea mandatului a 
constituit o încălcare nejustifi cată a dreptului avocatului la respect faţă de viaţa sa privată 
şi de familie şi la corespondenţă conform Convenţiei Europene.  Mancevschi c. Moldova, 
CtEDO Nr. 33066/04 (07.10.2008). A se vedea CONVENŢIA EUROPEANĂ, art.8. În afara de 
aceasta, unul dintre avocaţii implicaţi în acest caz a renunţat la apărarea clientului său din 
cauza ameninţărilor din partea procurorului Id. Sursa a descris acţiunea respectivă drept o 
tactică obişnuită în epoca sovietică care era utilizată pentru a înlătura avocaţii efi cienţi.  

La 26 iunie 2006, Procurorul General al Republicii Moldova a expediat o scrisoare publică 
Baroului Avocaţilor obiectând împotriva avocaţilor care iniţiază cauze la CtEDO împot-
riva R. Moldovei şi a ameninţat că va iniţia urmărirea penală împotriva avocaţilor care 
se vor implica în astfel de acţiuni pe viitor. Drept exemplu, el a menţionat două cauze 
(care în acel moment erau examinate de instanţele naţionale dar ulterior au fost atacate 
la CtEDO) în care au fost aduse acuzaţii de tortură, atrăgând atenţia mijloacelor de infor-
mare în masă internaţionale şi implicarea organizaţiei Amnesty International. A se vedea 
Colibaba c. R. Moldova, CtEDO Nr. 29089/06 (23.10.2007); Gurgurov c. R. Moldova, CtEDO 
Nr.7045/08 (16.06.2009). Procurorul General a afi rmat că avocaţii implicaţi în cauzele re-
spective cunoşteau că acuzaţiile lor erau neîntemeiate şi că iniţiind cauzele respective ei 
pretindeau „încălcări ale dreptului omului, ceea ce a afectat grav imaginea ţării noastre”. 
Gurgurov c. R. Moldova. 

Scrisoarea a generat o atenţie sporită din partea mijloacelor de informare în masă precum 
şi o reacţie puternică din partea Amnesty International, alte ONG-uri şi avocaţi particulari, 
probabil la fel de multă cât au provocat şi înseşi cauzele de tortură. Baroul a reacţionat 
acuzând Procurorul General că ar încerca să intimideze avocaţii astfel încât aceştia să nu 
mai iniţieze cauze la CtEDO. În hotărârea sa pe marginea cauzei Colibaba c. R. Moldova, 
CtEDO a hotărât că scrisoarea în sine a constituit o încălcare a Convenţiei Europene, fi ind 
destinată să împiedice dreptul lui Colibaba, stabilit de art. 34 al Convenţiei, de a aplica la 
CtEDO. CONVENŢIA EUROPEANĂ CtEDO de asemenea a conchis că Colibaba într-adevăr a 
fost torturat şi a dispus compensarea daunelor şi costul asistenţei juridice petiţionarului. 
Sec.68,51. Cu toate acestea, Procurorul General nu şi-a retras scrisoarea şi nici nu şi-a 
cerut scuze pentru ea şi lui nu i s-a aplicat mustrare sau alte sancţiuni disciplinare de către 
autorităţile de stat pentru comportamentul său. De fapt, el a continuat să activeze în cali-
tate de Procuror General încă circa şapte luni după ce a expediat scrisoarea respectivă, 
când a fost numit consilier special pe lângă Preşedintele ţării.

Echipa de evaluare a fost informată şi despre alte cazuri de interferenţă în activitatea 
avocaţilor. De exemplu, în octombrie 2007, un viceprocuror a interogat soţia unui bănuit în 
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legătură cu termenii şi circumstanţele aferente contractului încheiat de bănuit cu avocatul 
său. Într-un caz aparte, două săptămâni mai târziu, un ofi ţer de poliţie i-a cerut unui bănuit 
să-şi rezilieze contractul încheiat cu avocatul său, să renunţe la serviciile prestate de avo-
cat şi să refuze achitarea onorariului stabilit avocatului pentru serviciile sale. Aceste cazuri 
au determinat Baroul să emită o hotărâre prin care viceprocurorul şi ofi ţerul de poliţie au 
fost învinuiţi de încălcarea Constituţiei şi a Legii cu privire la avocatură, amestecându-se 
în activitatea avocaţilor. Baroul, de asemenea, a prezentat toate constatările sale şi mate-
rialele justifi cative la organele de supraveghere adecvate (Procuratura Generală şi Minis-
terul Afacerilor Interne (în constinuare MAI) pentru iniţierea acţiunilor disciplinare. La data 
elaborării prezentului raport, viceprocurorului şi ofi ţerului de poliţie nu le fuseseră apli-
cate sancţiuni pentru comportamentul lor care să fi  fost făcute publice.  Într-un caz aparte, 
avocatul care reprezenta un inculpat într-o cauză cu încărcătură politică a fost urmărit, el 
şi familia sa fi ind ameninţaţi cu răfuieli. Avocatul a reacţionat la situaţia creată informând 
mijloacele de informare în masă despre aceasta.

Anterior modifi cărilor recente făcute în legislaţie, avocaţii din ofi ciu (în continuare AO) 
care erau numiţi de ofi ţerii de urmărire penală, procurori sau instanţele judecătoreşti pen-
tru a reprezenta inculpaţii nevoiaşi trebuiau să-şi prezinte facturile spre plată organelor 
care îi numeau. Această cerinţă, fi reşte, supunea avocatul numit din ofi ciu unei infl uenţe 
din partea adversarului său, cu potenţial efect de diminuare a entuziasmului său în cadrul 
pledoariilor în instanţă. De la intrarea în vigoare, la sfârşitul anului 2008, a noii legi cu pri-
vire la asistenţa juridică garantată de stat facturile avocaţilor la cerere sunt procesate de o 
structură separată, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat. LEGEA 
CU PRIVIRE ASISTENŢA JURIDICĂ GARANTATĂ DE STATDE STAT (adoptată la 26.07.2007, 
în vigoare din 01.07.2008) [în continuare LEGEA PRIVIND ASISTENŢA JURIDICĂ]. A se ve-
dea Factorul 19, mai jos. Cu toate acestea Legea privind asistenţa juridică garantată de 
stat împuterniceşte ofi ciile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică 
Garantată de Stat să desemneze din ofi ciu avocaţi din rândul celor care nu sunt înscrişi în 
lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere în cazul când nu au fost contractaţi 
avocaţi care să acorde servicii de asistenţă juridică. Id. art. 31’. Acest serviciu obligatoriu, 
deşi este remunerat, este considerat inacceptabil de unii avocaţi care de regulă nu practică 
apărarea în cauzele penale, precum şi de avocaţii care consideră că această practică este 
o încălcare asupra posibilităţii de a-şi administra timpul, precum şi de a reprezenta alţi 
clienţi care pot plăti onorarii mai mari pentru serviciile juridice.  

O altă evoluare deranjantă este introducerea modifi cărilor la Legea avocaturii de către 
Parlament în decembrie 2008, fără contribuţii semnifi cative din partea Baroului. Modifi -
carea în cauză creează obligaţia pentru avocaţi de a oferi asistenţă juridică persoanelor 
dezavantajate la cerere, chiar dacă ei nu au fost contractaţi să presteze astfel de servicii şi 
chiar dacă ei nu practică în domeniul juridic relevant. Aceeaşi modifi care împuterniceşte 
MJ, la propunerea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi după 
consultarea cu Comisia pentru etică şi disciplină a Baroului, să retragă licenţa avocatului 
(de fapt, să-l excludă din Barou) în cazul când acesta refuză repetat şi nemotivat să acorde 
asistenţă juridică conform unor astfel de solicitări. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 
22(1)(b’), 22(2) şi 46(1)(a’). Nu există standarde clare şi nu sunt stabilite protecţii legale 
adecvate în privinţa exercitării acestei împuterniciri de către MJ şi Consiliul Naţional pen-
tru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. Această modifi care pare să constituie o uzurpare 
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de către structurile din afară a dreptului Baroului de a-şi licenţia şi disciplina proprii mem-
bri şi este considerată de un număr semnifi cativ de avocaţi drept o imixtiune neavenită în 
activitatea lor şi o posibilitate de intimidare a acestora. A se vedea de asemenea Factorul 21, 
mai jos. Cu toate acestea, la data elaborării prezentului raport nu au fost constatate cazuri 
de solicitare de servicii de asistenţă juridică din partea avocaţilor necontractaţi.  

După cum se va discuta în cadrul Factorului 3, mai jos, reţinerile survenite în rezultatul pro-
testelor din 7 aprilie au dus la un şir de presupuse încălcări atât ale drepturilor deţinuţilor, 
cât şi ale avocaţilor. Amploarea presupuselor încălcări, care au inclus interzicerea accesului 
la clienţii deţinuţi, nu era întrutotul clară în momentul vizitei echipei de evaluare. Însă 
după cum s-a relatat iniţial, acestea aparent constituie o imixtiune neavenită în drepturile 
avocaţilor de a-şi exercita profesia. 

În afară de cazurile detaliate mai sus, avocaţii şi juriştii independenţi pentru cauze civile 
au raportat inexistenţa sau existenţa unei imixtiuni sau intimidări reduse în exercitarea 
atribuţiilor lor. Câţiva intervievaţi au declarat că avocaţii tineri şi fără experienţă uneori nu 
sunt lăsaţi în pace de poliţie şi procuratură şi, ocazional, sunt presaţi să se implice în acţiuni 
neetice. Alţii au menţionat că judecătorii ameninţă sau chiar aplică sancţiuni avocaţilor care 
lipsesc sau întârzie la şedinţele de judecată; cu toate acestea, acţiunile judecătorului pot 
fi  incluse în exercitarea de către acesta a puterii sale resonabile deoarece nu se cunoaşte 
dacă avocaţii respectivi au acţionat în conformitate cu normele profesionale. 

Factorul 2: Imunitatea profesională

Juriştii nu sunt identifi caţi cu clienţii lor sau cu cauzele clienţilor şi se bucură de imuni-

tate pentru declaraţiile pe care le fac cu bună credinţă din numele clienţilor pe parcur-

sul unui proces. 

Concluzie                           Corelaţie: Negativ                              Tendinţa:   

Juriştii nu au imunitate faţă de răspunderea civilă sau penală pentru declaraţiile făcute 
în cursul reprezentării clienţilor lor. Codul de procedură penală interzice autorităţilor de 
stat să asimileze avocatul apărării cu clienţii, însă în anumite tipuri de cauze autorităţile, 
în ultimii ani, tot mai des identifi că avocaţii cu clienţii lor.

 

Analiză/Date generale:

În Constituţia R. Moldova şi în Legea cu privire la avocatură nu există nici o prevedere 
care să se refere expres la imunitatea avocaţilor sau identifi carea avocaţilor cu cauzele 
clienţilor lor, deşi, după cum s-a accentuat în Factorul 1, mai sus, aceste acte conţin preve-
deri cu privire la protecţia avocaţilor împotriva ameninţărilor, violenţei şi imixtiunii în 
exercitarea atribuţiilor lor. CONST. art. 26(4); LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 3(b), 
44(1). Prevederile respective, în cazul în care ar fi  puse în aplicare, ar oferi protecţie îm-
potriva reacţiilor ostile din partea publicului şi a autorităţilor, care ar putea fi  provocate 
de reprezentarea unor clienţi antipatizaţi. În afară de aceasta, organele de stat nu pot 
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asimila avocatul cu persoana interesele căreia le apără sau cu caracterul cauzei penale 
care se examinează cu participarea sa. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII 
MOLDOVA (adoptat la 14.03.2003, cu ultimele modifi cări din 03.02.2009) [în continuare 
COD. PROC. PENALĂ] art. 67(1). Nu există prevederi corespunzătoare pentru avocaţi sau 
pentru juriştii care nu sunt avocaţi cu privire la reprezentarea clienţilor în cauze civile 
sau în alte categorii de cauze.

În realitate, nici o lege materială sau procesuală nu protejează avocaţii sau juriştii 
independenţi pentru cauze civile împotriva intentării unor acţiuni civile sau penale pentru 
declaraţiile făcute în cursul reprezentării clienţilor lor. Cu toate acestea, echipei de evaluare 
nu i s-a relatat despre nici un caz de intentare a acţiunilor în judecată sau despre urmărirea 
penală împotriva avocaţilor pentru declaraţiile făcute cu bună credinţă şi în conformitate 
cu normele profesionale din numele clienţilor lor în cursul proceselor judiciare. 

Membrii publicului, şi în special în cauzele sensibile, organele de drept, ocazional 
identifi că avocaţii cu clienţii lor sau cu cauzele clienţilor lor. De fapt, există indicii că 
identifi carea juriştilor cu clienţii lor a devenit mult mai problematică în ultimii ani. Cele 
câteva cazuri analizate în Factorul 1 de mai sus sunt nişte exemple de identifi care impro-
prie, inclusiv ameninţarea avocaţilor cu urmărirea penală de către Procurorului General 
şi cauza Mancevschi c. R. Moldova, care reprezintă un exemplu de identifi care cu clientul 
de către un ofi ţer de urmărire penală. Câteva surse au afi rmat că statul identifi că avocaţii 
cu clienţii lor şi-i tratează ca pe un partid de opoziţie sau chiar ca duşmanii statului. De 
regulă, avocaţii sunt identifi caţi cu clienţii lor atunci când reprezintă un anumit partid 
politic, vreo grupare criminală sau vreun alt grup cunoscut, fapt care le poate prejudicia 
reputaţia profesională.

Factorul 3: Accesul la clienţi

Juriştii au acces la clienţi, în special la cei privaţi de libertate. Juriştilor li se oferă timpul 

necesar şi condiţii adecvate pentru comunicări şi pregătirea apărării.

Concluzie                          Corelaţie: Negativ                             Tendinţa: 

Deşi există legi adecvate şi spaţiile pentru întrevederile cu clienţii au fost recent 
îmbunătăţite, autorităţile continuă să impună numeroase obstacole accesului prompt 
şi semnifi cativ la clienţi. Tratamentul avocaţilor şi a reţinuţilor după 7 aprilie relevă 
existenţa problemelor legate de accesul prompt şi adecvat la clienţi.

Analiză/Date generale:

Persoanei reţinute sau  arestate  i se aduc de îndată  la  cunoştinţă motivele  reţinerii, 
arestării  sau învinuirii. Aceasta trebuie să aibă loc în prezenţa unui avocat al apărării, 
fi e ales de reţinut/arestat fi e numit din ofi ciu. CONST. art. 25(5). A se vedea COD. PROC. 
PENALĂ art. 64 (2)(5), 66 (2)(5). Constituţia prevede dreptul părţilor la apărare cu asistenţa 
unui avocat în tot cursul procesului şi interzice amestecul neavenit în activitatea avocatu-
lui apărării CONST.art. 26.  
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Avocaţilor li se asigură „condiţiile necesare pentru întrevederi şi consultaţii cu clienţii lor, cu 
respectarea confi denţialităţii, fără a limita durata şi numărul întrevederilor şi consultaţiilor, 
la orice etapă a procesului penal sau administrativ”.  LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ 
art. 45(3). A se vedea COD. PROC. PENALĂ art. 68 (2)(1). Învinuiţii au dreptul la întrevederi 
confi denţiale cu avocaţii lor. COD. PROC. PENALĂ art. 64 (2)(6), 66 (2)(6). Învinuiţii au drep-
tul să primească consultanţă juridică din partea avocaţilor lor, în condiţii confi denţiale, 
pînă la începutul primei audieri de către autorităţi şi orice învinuit are dreptul să fi e audiat 
de către autorităţi (dacă este de acord) în prezenţa avocatului apărării. Id. art. 64(2)(4), 
64(2)(7), 66(2)(3), 66(2)(7). A se vedea  CODUL CONTRAVENŢIONAL art.384 (2)(f ). Per-
soanele cu funcţie de răspundere sunt obligate să permită accesul liber al avocaţilor la 
clienţii lor care sunt deţinuţi în stare de arest. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 45(4). 
Funcţionarii care încalcă aceste obligaţii se consideră că ar fi  încălcat dreptul la apărare şi 
sunt traşi la răspundere conform legii Id. art. 45(5).  

Recent, după adoptarea unui şir de hotărâri de către CEDO, în R. Moldova a fost eliminat 
un obstacol istoric pentru întrevederile în condiţii de confi denţialitate cu clienţii deţinuţi 
în stare de arest. Anterior, avocaţii nu-şi puteau audia faţă în faţă, într-o încăpere privată, 
clienţii reţinuţi. În loc de aceasta, reţinuţii erau închişi într-o încăpere, iar avocaţii trebuiau 
să stea în picioare în afara încăperii, fi ind despărţiţi de clienţi printr-un perete din sticlă şi să 
discute în glas tare prin sticlă. Fireşte, astfel de discuţii erau uşor auzite de gardieni şi ofi ţerii 
de urmărire penală afl aţi în apropiere, deci întreţinerea unor întrevederi confi denţiale era 
imposibilă. În unele cazuri, avocatul putea discuta cu clientul său prin telefon, însă era 
răspândită îngrijorarea că conversaţiile ar putea fi  înregistrate. Un respondent a relatat 
despre o afi rmaţie făcută de un procuror precum că avocaţii îşi învaţă clienţii deţinuţi cum 
să falsifi ce probe de tortură şi, dacă aceasta este adevărat, despre acest fapt se putea de 
afl at doar prin ascultarea sau interceptarea conversaţiilor. Pereţii separatori de asemenea 
împiedicau transmiterea documentelor şi examinarea concomitentă a conţinutului lor. 
Acţiunile repetate întreprinse de Barou într-un efort de a obţine încăperi private pentru 
audierea clienţilor, inclusiv organizarea, în 2004, a unei greve, nu s-au încununat de suc-
ces. În cele din urmă, CtEDO a stabilit  că pereţii separatori constituie o încălcare a art.34 
al Convenţiei Europene. A se vedea Oferta Plus S.R.S. c. R. Moldova, CtEDO Nr. 14385/04 
(19.12.2006), Castravet c. R. Moldova, CtEDO Nr. 23393/05 (13.03.2007). În 2008, autorităţile 
de stat au admis caracterul inadecvat al aranjamentelor existente şi au desemnat câte 
o încăpere în fi ecare centru de detenţie care să fi e utilizată pentru întrevederile private 
dintre avocaţi şi clienţii lor deţinuţi. Cu toate acestea, mai există bănuieli, dacă nu chiar 
probe solide, că conversaţiile întreţinute în camera de audiere sunt cel puţin ocazional 
înregistrate de autorităţi. 

În pofi da acestei măsuri semnifi cative de îmbunătăţire a situaţiei, mai rămân alte câte-
va probleme legate de accesul avocaţilor la clienţii lor deţinuţi. În primul rând, este 
problematică stabilirea timpului întrevederilor dintre avocaţi şi clienţi. În timpul intervi-
urilor s-a menţionat că avocaţii se pot întâlni cu clienţii lor afl aţi în centrele de detenţie 
şi în închisori doar în timpul orelor de lucru ale acestora, care de regulă sunt de la 8:00 
până la 17:00 sau 18:00, de luni până vineri. Accesul nu este permis la alte ore. Aceasta 
înseamnă că persoana care a fost reţinută vineri seara nu se poate întâlni cu avocatul său 
decât săptămâna următoare. Majoritatea, însă nu toate, sursele au menţionat că acce-
sul la clienţii condamnaţi şi deţinuţi în închisorile afl ate sub controlul Departamentului 
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Instituţiilor Penitenciare este mai bun şi mai fl exibil decât accesul la clienţii învinuiţi sau 
inculpaţi, deţinuţi în centrele de arest preventiv afl ate în gestiunea MAI.

În al doilea rând, numeroase surse au menţionat că avocaţii nu se pot întâlni cu clienţii lor 
deţinuţi fără a obţine mai întâi permisiunea, iar uneori şi însoţirea, comisarului de poliţie 
sau a locţiitorului său. Aceasta se aplică chiar şi în cazul când avocatul prezintă buletinul 
de identitate, contractul de prestare a serviciilor de avocat, încheiat cu clientul său, şi man-
datul când încearcă să obţină accesul. Mai mult, este imposibil de a obţine permisiunea 
respectivă în cazul când nici comisarul şi nici locţiitorul său nu sunt disponibili. Intervievaţii 
au menţionat că această cerinţă se bazează pe o instrucţiune internă nepublicată a MAI, 
care aparent consideră că politicile sale au prioritate faţă de prevederile Legii cu priv-
ire la avocatură.  După cum s-a mai menţionat în cadrul interviurilor, autorităţile uneori 
inventează pretexte pentru a nu permite sau a tărăgăna întrevederea avocatului cu clien-
tul său. Avocatului ar putea să i se justifi ce diferit refuzul de a-şi vedea clientul, pe când 
în realitate deţinutul ar putea fi  interogat sau supus unei „pregătiri psihologice” pentru 
interogarea ulterioară.  

O altă problemă constă în faptul că gardienii de la centrele de detenţie insistă ca avocaţii 
care vin să-şi viziteze clienţii să-şi lase telefoanele mobile la intrare. Nu este clar motivul 
unei astfel de interdicţii, din cauza căreia avocaţii, în timpul acestor vizite, nu sunt accesi-
bili şi nu pot suna în afară, însă părerea generală este că scopul interdicţiei este de a nu le 
permite avocaţilor să fotografi eze probele de tortură a deţinuţilor. În plus, încăperile rez-
ervate pentru audieri adeseori sunt murdare, slab iluminate şi slab aerisite. Un intervievat 
a relatat că a văzut sânge uscat pe masa din încăperea respectivă. În afară de aceasta, în 
instanţele judecătoreşti nu este rezervat spaţiu pentru întrevederi confi denţiale şi avocaţii 
care doresc să se întâlnească cu clienţii lor înainte de şedinţele de judecată adeseori 
trebuie să se întâlnească pe holuri sau în alt spaţiu public.  

Arestările în masă care au avut loc în legătură cu protestele din 7 aprilie 2009 au oferit şi alte 
dovezi privind practicile problematice ale autorităţilor în ceea ce ţine de accesul avocaţilor 
la clienţii lor. Mulţi avocaţi s-au plâns că nu au avut posibilitate să se întâlnească cu clienţii 
lor sau nici chiar să stabilească locul unde se afl au aceştia. S-a menţionat că autorităţile au 
tratat cel puţin unele dintre cazurile respective drept contravenţii administrative care ast-
fel cădeau sub incidenţa Codului contravenţiilor administrative. Acesta prevede în general 
că reţinerea administrativă a persoanei bănuită de comiterea unei contravenţii adminis-
trative poate dura nu mai mult de trei ore. Cu toate acestea, o prevedere specială permite 
reţinerea persoanelor care au încălcat modul de desfăşurare a adunărilor publice până la 
examinarea cazului de către instanţa judecătorească respectivă. CODUL CONTRAVENŢIILOR 
ADMINISTRATIVE7  (adoptat la 29.03.1985, cu ultimele modifi cări din 15.02.2008) (în con-
tinuare COD. CONTR. ADMIN. DIN 1985). art. 249. Intervievaţii au remarcat că mandatele 
de arest şi de percheziţie au fost emise de poliţie fără aprobarea instanţei judecătoreşti şi 
fără respectarea procedurilor cuvenite. Organizaţiile pentru protecţia drepturilor omului, 
avocaţi individuali şi Baroul au făcut declaraţii publice prin care au condamnat aresturile şi 
reţinerile arbitrare; lipsa accesului la avocaţi în timp util (conform celor spuse, unii reţinuţi 
au fost bătuţi doar pentru simplul fapt că au solicitat un avocat); organizarea interogărilor 
şi a proceselor judiciare fără prezenţa avocaţilor aleşi de către reţinuţi; încălcarea proce-

7 Acest Cod a fost înlocuit cu Codul Contravenţional, în vigoare din 31 mai 2009.
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durilor stabilite de selectare a avocaţilor care oferă asistenţă juridică garantată de stat; 
lipsa înştiinţărilor publice sau a accesului la însemnate şedinţe de judecată preliminare; 
nepermiterea reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale pentru protecţia drepturilor 
omului să viziteze reţinuţii; aplicarea regulată a forţei împotriva reţinuţilor; privarea de 
necesităţile umane de bază; impunerea lor forţată să depună mărturii. Trei persoane au 
decedat în circumstanţe dubioase în timp ce se afl au în arest. De asemenea, au fost expri-
mate îngrijorări cu privire la două decese suspecte din timpul protestelor, care, după cum 
presupun unii, au survenit ca rezultat al torturii aplicate de poliţie.

Factorul 4:  Confi denţialitatea relaţiei dintre jurist şi client

Statul recunoaşte şi respectă confi denţialitatea comunicărilor şi consultaţiilor profe-

sionale dintre jurişti şi clienţii lor. 

Concluzie                           Corelaţie: Neutru                              Tendinţa: 

Avocaţii, în general, au dreptul la confi denţialitatea comunicărilor cu clienţii, însă există 
excepţii semnifi cative stabilite în legislaţie şi în practică. Juriştii care nu sunt avocaţi au 
drepturi foarte restrânse în acest domeniu.

Analiză/Date de bază:

Constituţia în general recunoaşte dreptul cetăţenilor la „secretul scrisorilor, al telegramel-
or, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de 
comunicare”, deşi sunt permise excepţii semnifi cative „în interesele securităţii  naţionale,  
bunăstării economice a ţării,  ordinii  publice şi  în scopul prevenirii infracţiunilor”. CONST. 
art. 30. Avocaţii nu pot fi  interogaţi referitor la esenţa raporturilor lor cu clienţii. LEGEA 
CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 44(6). Ca concluzie la aceste prevederi, avocatul nu este 
în drept să divulge informaţiile confi denţiale ce i-au fost comunicate de către client, pre-
cum şi să transmită, fără acordul clientului, unor terţi documentele legate de exercitarea 
delegaţiei. Id. art. 47. Codul Deontologic al Avocaţilor Baroului din R. Moldova defi neşte 
confi denţialitatea ca fi ind o obligaţie absolută, nelimitată în timp cu excepţiile prevăzute 
de lege şi în cazurile necesare pentru a soluţiona litigiul dintre avocat şi client. CODUL 
DEONTOLOGIC AL AVOCAŢILOR BAROULUI DIN R. MOLDOVA (adoptat la 20.12.2002, cu ul-
timele modifi cări din 23.03.2007) (în continuare CODUL DEONTOLOGIC). Obiectul secretului 
profesional îl constituie chestiunile cu care o persoană s-a adresat după asistenţă juridică, 
esenţa consultaţiilor oferite de avocat, procedeele de strategie şi tactică ale apărării sau 
reprezentării, datele privind persoana care s-a adresat după asistenţă şi alte împrejurări 
care rezultă din activitatea profesională a avocatului. Id. art.1.3.3-1.3.4. Cu toate acestea, 
Procurorul General, adjuncţii săi sau instanţa de judecată poate permite percheziţionarea 
domiciliului, biroului, mijlocului de transport, corespondenţei avocatului sau poate per-
mite interceptarea convorbirilor telefonice ale acestuia. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ 
art. 44(2).  

Codul Proc. Penală nu menţionează dreptul avocaţilor la confi denţialitate, însă confi rmă 
dreptul bănuitului/învinuitului/inculpatului să primească consultaţie juridică, în condiţii 
confi denţiale, din partea apărătorului său înainte de a fi  audiat pentru prima dată. COD. 
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PROC. PENALĂ art. 64(2)(4), 66(2)(6) şi 66(2)(6). A se vedea CODUL CONTRAVENŢIONAL 
art.384 (2)(g). Apărătorul nu este în drept să destăinuiască informaţiile care i-au fost comu-
nicate în legătură cu exercitarea apărării dacă aceste informaţii pot fi  utilizate în detrimen-
tul persoanei pe care o apără. COD. PROC. PENALĂ  art. 68(3). În acelaşi timp, judecătorul 
de instrucţie este împuternicit, în cadrul urmăririi penale, la solicitarea procurorului, să 
autorizeze interceptarea comunicărilor, a sechestrului corespondenţei şi obiectelor simi-
lare. Id. art. 41(3), 135(1), 136(29). Într-o cauză din 2009, CtEDO a conchis că în R. Moldova 
controlul este aprobat şi utilizat în mod excesiv,8  şi că legislaţia R. Moldova nu prevede 
protecţii sufi ciente împotriva abuzului de putere în acest domeniu. Iordachi şi alţii c. R. 
Moldova, CtEDO Nr. 25198/02 (10.02.2009). Cu toate acestea, prevederile Cod. Proc. Penală 
care autorizează interceptările şi aplicarea sechestrului, în modul descris mai sus, continuă 
să fi e în vigoare la momentul elaborării prezentului raport. Cod. Proc. Civilă nu conţine nici 
o prevedere care să vizeze confi denţialitatea relaţiei dintre avocat şi client.

În timp ce avocaţii se bucură de anumite drepturi limitate cu privire la confi denţialitatea 
relaţiei dintre avocat şi client, juriştii care nu sunt avocaţi nu se bucură de astfel de drep-
turi. Nu există legi care i-ar proteja pe juriştii respectivi împotriva cerinţei de a dezvălui 
secretele clientului autorităţilor, celorlalte părţi la proces sau altor persoane. Nu este clar 
dacă persoanele fi zice şi juridice implicate în cauze civile, tranzacţii sau consultaţii afer-
ente cauzelor civile sunt informaţi şi înţeleg că secretele şi comunicările lor sunt mai vul-
nerabile în cazul în care ei angajează jurişti independenţi pentru cauze civile, şi nu avocaţi, 
pentru a-i reprezenta.  

Numeroase surse, întru susţinerea opiniei exprimate în cauza Iordachi c. Moldovei, precum 
şi a hotărârii în cauza Mancevschi c. Moldovei discutată în Factorul 1, mai sus, bănuiesc că 
conversaţiile şi comunicările dintre avocaţi şi clienţii lor sunt cel puţin ocazional intercep-
tate şi examinate de către autorităţi. Există, însă, foarte puţine dovezi care ar susţine aceste 
bănuieli. Echipei de evaluare nu i s-au relatat despre cazuri în care juriştii ar fi  fost forţaţi să 
depună mărturii despre informaţii sau documente confi denţiale legate de clienţii lor.

Legea R. Moldova cu privire la combaterea spălării banilor conţine o prevedere care obligă 
anumite persoane, inclusiv avocaţii, să raporteze Centrului pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei activităţi sau tranzacţii dubioase, precum şi anumite tranzacţii cu 
sume mai mari de pragul monetar minim. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA 
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI (adoptată 
la 26.07.2007) (în continuare LEGEA PRIVIND SPĂLAREA BANILOR ŞI FINANŢAREA TEROR-
ISMULUI) art. 4(i),8. Pentru avocaţi, tranzacţiile care trebuie raportate includ pregătirea 
sau executarea tranzacţiilor în numele lor sau al clienţilor lor în legătură cu (printre altele) 
vânzarea/cumpărarea imobilelor şi crearea sau fi nanţarea persoanelor juridice. Excepţii 
de la acestea sunt prevăzute doar pentru evaluarea situaţiei juridice a unui client şi pentru 
acţiunile de apărare sau reprezentare a unui client în legătură cu un proces judiciar, care 
includ situaţii ce implică comunicări sensibile cu clienţii. Cu toate acestea, această Lege 
atenuează şi posibil vine în contradicţie cu prevederile privind protecţia confi denţialităţii 
în cazul avocaţilor, conţinute în Legea cu privire la avocatură şi în Cod. Proc. Penal.

8 CtEDO a atras atenţie faptului că în 2007 au fost 2372 solicitări de interceptare şi 99,24% dintre 
ele au fost aprobate. Cifrele pentru 2005 şi 2006 au fost comparabile.
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Factorul 5: Accesul la informaţie

Avocaţii au acces adecvat la informaţii relevante reprezentării clienţilor lor, inclusiv şi 

la informaţii la care are acces avocatul părţii adverse (egalitatea armelor). 

Concluzie                           Corelaţie: Neutru                               Tendinţa: 

Avocaţii au drepturi legale cuprinzătoare la acces egal la informaţii, însă există defi cienţe 
la implementarea prevederilor legale respective. În cazurile penale, avocaţii pot lua 
cunoştinţă de materialele dosarului dar numai după încheierea urmăririi penale. Reg-
ulile cu privire la probe sunt foarte limitate în toate tipurile de cauze şi adeseori este 
necesară aprobarea instanţei judecătoreşti pentru obţinerea anumitor documente de 
la partea opusă sau de la persoane terţe. Juriştii care nu sunt avocaţi se bucură de mai 
puţine drepturi în acest domeniu decât omologii lor din avocatură. 

Analiză/Date generale:

Diverse prevederi legale le acordă juriştilor, şi în special avocaţilor, dreptul de a lua 
cunoştinţă de informaţiile deţinute de autorităţile publice, părţile oponente sau persoane 
terţe. Legea cu privire la avocatură oferă avocaţilor drepturi depline de a obţine şi de a 
lua cunoştinţă cu informaţiile, deţinute  nu doar de procuratură, dar, de asemenea, de 
alte instituţii de stat sau alte persoane terţe. În special, avocaţii au dreptul să ia cunoştinţă 
de toate materialele cauzei, să facă notiţe şi copii; să colecteze independent informaţii 
referitoare la circumstanţele cauzei; să solicite informaţii, referinţe şi copii ale acte-
lor necesare pentru acordarea asistenţei juridice de la autorităţile publice, organele de 
drept, alte organizaţii, care sunt obligate să elibereze actele solicitate LEGEA CU PRIVIRE 
LA AVOCATURĂ art. 45(1)(b)-(d). Persoanele cu funcţie de răspundere care nu eliberează 
avocaţilor informaţiile solicitate, referinţele sau copiile actelor necesare pot fi  trase la 
răspundere. Id. art. 45(2). Drepturile respective se aplică nu doar pentru cauzele penale, ci 
şi pentru cele civile şi administrative, şi sunt prevăzute de legile procesuale respective.-

Părţile participante la judecarea cauzei au drepturi egale şi posibilităţi egale de a-şi susţine 
poziţia. COD. PROC. PENALĂ. art. 24(3); COD. PROC. CIVILĂ. art. 26(1), 26(4), 56(2). Instanţa 
judecătorească este obligată să acorde ajutor, oricărei părţi, la solicitarea acesteia pentru 
administrarea probelor necesare şi să creeze condiţii egale, sufi ciente şi corespunzătoare 
pentru a permite părţilor să-şi exercite drepturile. COD. PROC. PENALĂ art. 24(4). Codurile 
de procedură penală şi civilă conţin, de asemenea, prevederi cu referire la drepturile 
avocatului, părţii civile, persoanelor bănuite de săvârşirea contravenţiilor administrative 
şi avocaţilor lor să participe la administrarea probelor solicând şi prezentând obiecte, 
documente şi alte informaţii; să solicite informaţii de la martori, să examineze şi să facă 
copii de pe materialele din dosar (în cauzele penale la încheierea urmăririi penale). COD. 
PROC. PENALĂ art. 68(1)(10), 100; COD. PROC. CIVILĂ art. 56(1), 119; 1985 CODUL CU PRI-
VIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE art. 254, 257 (abrogat la 31 mai, 2009); COD. 
CONTRAVENŢIONAL art. 384(2)(h)-(i), 384(2)(n), 387(3)(b), 387(3)(f ). Mai mult, avocatul 
poate să ia cunoştinţă de probele prezentate în instanţă de organul de urmărire penală 
în vederea justifi cării mandatului de arest. COD. PROC. PENALĂ art. 68(2)(3). Cu toate ace-
stea, nici unul din codurile de procedură nu prevede norme detaliate cu privire la probe, 
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fi ind necesară aprobarea sau intervenţia instanţei în cazul în care vreo parte doreşte să 
obţină anumite materiale sau informaţii înainte sau în timpul procesului de judecată.

În R. Moldova de asemenea există o lege cu privire la libertatea informaţiei care le dă drep-
tul persoanelor să obţină informaţiile deţinute de autorităţi, cu excepţia informaţiilor ce 
constituie secret de stat, informaţiilor confi denţiale din domeniul afacerilor, informaţiilor 
cu caracter personal, informaţiilor ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală, etc. 
A se vedea LEGEA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIE (adoptată la 
11.05.2000, ultimele modifi cări din 13.06.2003). 

Deoarece dreptul privind acces la informaţie al avocaţilor în conformitate cu Legea cu 
privire la avocatură este semnifi cativ mai larg decât cel stipulat în legislaţia procesuală şi 
cea cu privire la accesul la informaţie, acest lucru denotă faptul că dreptul juriştilor care nu 
sunt avocaţi privind accesul la informaţie este mai limitat decât al avocaţilor. 

Codul Proc. Penală le permite avocaţilor apărării să obţină materiale privind justifi carea 
arestului clienţilor lor, însă nu le dă dreptul să ia cunoştinţă de dosarul clienţilor până la 
încheierea urmăririi penale şi înaintarea învinuirii. Intervievaţii au remarcat că lipsa acce-
sului în timp util la dosar ar putea fi  problematic şi nu doar din considerentele că organele 
procuraturii au mai mult timp decât avocatul de a examina şi a acţiona în baza totalităţii 
probelor. În cazul în care avocatul face un demers pentru eliberarea clientului său din ares-
tul preventiv, organul de urmărire penală sau procurorul poate respinge demersul în baza 
informaţiilor din dosar la care avocatul nu are acces şi pe care nu le poate contesta. În 2007, 
CtEDO a stabilit că faptul că instanţele judecătoreşti din R. Moldova nu dezvăluie apărării 
informaţii din dosarul afl at la etapa urmării penale cu referire la legalitatea deţinerii în ar-
est preventiv constituie o încălcare a Convenţiei Europene. Ţurcan and Ţurcan c. Moldova, 
CtEDO Nr. 39385/05 (23.10.2007). Cu toate acestea, hotărârea respectivă încă nu are efect 
asupra practicilor din R. Moldova. Sursele au remarcat că, fără a cunoaşte ce se afl ă deja în 
dosar, avocatul nu-l poate suplimenta cu probe favorabile clientului său. În cele din urmă, 
unii avocaţi sunt preocupaţi că probele disculpatorii descoperite de organul de urmărire 
penală ar putea fi  excluse sau înlăturate din dosar sau că ar putea fi  fabricate probe false 
şi incluse în dosar înainte ca avocaţii să aibă dreptul de a lua cunoştinţă cu materialele 
dosarului.     

În afară de problema accesului la materialele dosarului, numeroşi respondenţi au relatat 
despre difi cultăţi la accesarea altor informaţii importante, în pofi da existenţei legilor care 
garantează dreptul la acesta. Câţiva avocaţi au menţionat că s-au confruntat cu difi cultăţi 
la obţinerea unor materiale de la autorităţile publice în legătură cu cauze civile şi admin-
istrative. Alţii s-au plâns că procurorii şi instanţele judecătoreşti în cauzele penale pot 
obţine prompt documente şi informaţii din registrele cadastrale, de la spitale, autorităţile 
fi scale şi alte persoane terţe, pe când avocaţii nu pot face acest lucru; ei trebuie să solic-
ite instanţa să dispună prezentarea materialului respectiv. Uneori procurorii nu doresc să 
prezinte probele care justifi că eliberarea mandatului de arest, făcând trimitere la securi-
tatea naţională sau confi denţialitate, iar uneori, dovezile pe care aceştia le prezintă, sunt 
prea generale pentru a avea vreo valoare. O sursă a relatat despre imposibilitatea de a 
obţine materialele utilizate pentru justifi carea eliberării mandatelor de arest în cazul pro-
testelor din 7 aprilie. Un alt avocat a menţionat despre obstacolele întâlnite la obţinerea 
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copiilor înregistrărilor convorbirilor întreţinute la telefonul mobil de la o companie privată 
şi a subliniat că calea legală în astfel de circumstanţe este prea înceată şi inefi cace. Câţiva 
intervievaţi s-au plâns despre problemele tehnice din cadrul instanţelor judecătoreşti 
legate de utilajul de copiere şi imprimare, precum şi de tărăgănări din partea angajaţilor 
instanţelor, însă au menţionat că eventual obţin materialele pe care le solicită de la aces-
tea. Un intervievat a declarat că obţinerea unei copii de pe dosar ar putea dura zece zile 
şi că taxa pentru aceasta este excesivă. Un alt intervievat a afi rmat că uneori este difi cil de 
a obţine dosarul în ziua şedinţei de judecată în procesele examinate la CSJ şi cel puţin la 
una dintre curţile de apel.     

Factorul 6: Dreptul la audiere

Juriştilor care au dreptul de a apărea din partea clienţilor în faţa organelor judiciare 

sau administrative nu li se refuză acest drept, ei fi ind trataţi pe picior de egalitate de 

către astfel de organe. 

Concluzie                           Corelaţie: Neutru                           Tendinţa: 

Avocaţii sunt împuternici prin lege să-şi reprezinte clienţii în faţa instanţelor judecătoreşti 
şi acest drept nu li se refuză în practică. Cu toate acestea, există o părere solidă că 
judecătorii ar fi  părtinitori în favoarea procurorilor sau, în cauzele administrative, în fa-
voarea autorităţilor de stat, şi astfel părţile nu sunt tratate egal.

  

Analiză/Date generale:

Avocaţii sunt autorizaţi să acorde întreaga gama de servicii juridice profesionale clienţilor 
lor, inclusiv reprezentarea intereselor lor în instanţele de judecată, în organele de drept şi 
alte autorităţi ale administraţiei publice în cauze penale, civile şi administrative. LEGEA CU 
PRIVIRE LA AVOCATURĂ art.7 şi 45(1)(a). Cu toate acestea, oricine în principiu poate rep-
rezenta un client într-un proces civil. Conform Cod. Proc. Civilă, părţile şi alţi participanţi 
la proces au dreptul să fi e asistaţi în judecată de către un avocat ales ori numit de instanţă 
(în cazurile prevăzute de lege) sau de un alt reprezentant. Reprezentanţii includ jurişti 
independenţi pentru cauze civile, alţi jurişti care nu sunt avocaţi sau alte persoane cu ca-
pacitate juridică deplină (inclusiv persoane fără studii juridice sau de altă natură). Unicele 
persoane cărora în mod expres li se interzice să reprezinte părţile în cauzele civile sunt 
anumiţi angajaţi ai organelor de drept şi ai instanţelor judecătoreşti, precum şi persoanele 
care au un confl ict de interese cu partea respectivă la proces. COD. PROC. CIVILĂ art. 
8(1), 79-80.  Până nu demult, atât avocaţilor cât şi juriştilor independenţi pentru cauze 
civile li se permitea să reprezinte părţile în procesele administrative, însă din 31.05.2009, 
Codul Contravenţional limitează dreptul de a servi în calitate de reprezentanţi legali doar 
avocaţilor licenţiaţi. CODUL CONTRAVENŢIONAL, art. 378, 392. 

Echipei de evaluare nu i s-a relatat despre cazuri când avocaţilor şi juriştilor care nu sunt 
avocaţi li s-ar fi  refuzat dreptul de a apărea în judecată în numele clienţilor lor în cazurile 
când prevederile legii permit acest lucru. Unica excepţie posibilă se referă la cazurile când 
avocaţii din R. Moldova doresc să reprezinte clienţi în instanţele de judecată din Transnis-
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tria; avocaţilor care nu sunt din Transnistria li se permite să apară în instanţele de judecată 
din această regiune doar în cazul când sunt însoţiţi de un avocat din Transnistria.  

Deşi avocaţilor le este garantat prin lege dreptul la audiere, situaţia este diferită în privinţa 
tratamentului egal în instanţă. Marea majoritate a avocaţilor intervievaţi pentru prezentul 
raport şi-au exprimat părerea precum că judecătorii sunt părtinitori în favoarea procuror-
ilor şi cedează poziţiilor acestora. Ei au menţionat că vechea tradiţie sovietică de avea un 
procuror atotputernic şi un avocat slab şi pasiv contribuie la lipsa de respect pe care mulţi 
judecători încă o mai manifestă faţă de avocatură. Legăturile tradiţionale dintre judecători 
şi procurori, ca membri ai magistraturii, de asemenea joacă un anumit rol şi aceste legături 
probabil se vor consolida dat fi ind că reprezentanţii ambelor acestor profesii obţin instru-
ire iniţială şi continuă la INJ. Câteva persoane au afi rmat că sistemul judecătoresc nu este 
pe deplin independent faţă de stat şi de guvernare, notând că Preşedintele este acela 
care numeşte judecătorii şi susţinând că necesitatea consultărilor preliminare cu CSM îi 
acordă Preşedintelui şi mai multă autoritate în practică. Faptul că avocaţilor nu li se per-
mite să obţină instruire la INJ şi că pentru ei nu sunt elaborate programe de instruire sau 
create instituţii de instruire comparabile, înseamnă că cunoştinţele, abilităţile şi poziţia 
profesională relativă a acestora ar putea suferi şi mai mult pe viitor. Alte surse au remarcat 
că judecătorii aproape automat favorizează poziţia statului sau a altei instituţii de stat în 
cazul când aceasta este parte la proces şi că unica speranţa de recurs este CtEDO.  

Afi rmaţiile avocaţilor respectivi sunt susţinute de rata excesiv de joasă a achitărilor în 
cauzele penale în R. Moldova. Potrivit CSJ, instanţele din R. Moldova au examinat 9942 
cauze penale în 2008, care s-au soldat cu 227 achitări, aceasta constituind o rată de achi-
tare de 2.28%. Cifrele Procuraturii Generale sunt într-o oarecare măsură diferite, indicând 
o rată a achitării de circa 3% (în funcţie de modul cum sunt clasifi cate anumite rezultate). 
Conform estimărilor avocaţilor, rata respectivă este şi mai joasă, însă oricare ar fi  estima-
rea, rezultatele sunt denaturate foarte mult în favoarea procuraturii.  

Încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, care în prezent este permis de Cod. 
Proc. Penală a devenit o practică foarte obişnuită în cauzele implicând infracţiuni mai 
puţin grave (infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi grave) în cazurile când acest lucru este 
permis. Doi avocaţi au relatat că, din practica lor, 99% din cauzele penale eligibile pentru 
soluţionare prin încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt soluţionate de fapt 
în acest mod, dat fi ind că încheierea unui astfel de acord automat reduce, conform legii, 
pedeapsa cu o treime. COD. PROC. PENALĂ art. 504(2) şi 509(4).  

Persoanele intervievate de echipa de evaluare din cadrul celor ce nu sunt avocaţi în gen-
eral au admis că deseori există o părtinire faţă de procurori, însă au menţionat că situaţia 
s-a îmbunătăţit în ultimii ani odată cu introducerea sistemului contradictorialităţii şi a in-
terzicerii comunicărilor private. Deşi au recunoscut că o parte din discrepanţe în rezultate 
ar putea fi  atribuite normelor procedurale care favorizează procuratura, ei, totuşi, au pus o 
bună parte din vină pe seama avocaţilor slab pregătitţi sau motivaţi, în special a celor care 
sunt numiţi din ofi ciu.   

Conform raportului Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (în continuare 
OSCE), în cadrul programului său de monitorizare a proceselor de judecată în Moldova 
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au fost constatate „cazuri când judecătorul a ignorat avocaţii apărării sau le-a limitat ca-
pacitatea de a-şi apăra efi cient clienţii”. OSCE, RAPORT ANALITIC – RESPECTAREA STAND-
ARDELOR UNUI PROCES ECHITABIL ŞI A DREPTURILOR CORESPUNZĂTOARE ALE PĂRŢILOR 
ÎN CADRUL PROCESELOR JUDICIARE (aprilie 2006–mai 2007) (în continuare RAPORTUL 
OSCE DE MONITORIZARE A PROCESELOR JUDICIARE), pag. 48. În raport sunt descrise în 
detaliu câteva cazuri remarcate de echipa de evaluare a OSCE când judecătorii discutau 
între ei în timp ce avocatul apărării îşi prezenta pledoaria, precum şi când judecătorii nu le 
permiteau apărătorilor să facă declaraţii. Într-un alt raport din 2006, reprezentanţii OSCE 
au remarcat impactul prejudiciabil al practicii aplicate în R. Moldova de a ţine inculpaţii 
încătuşaţi şi/sau plasaţi în cuşti din metal pe tot parcursul procesului. OSCE, RAPORT 
ANALITIC SEMESTRIAL: “CONSTATĂRI PRELIMINARE ALE MONITORIZĂRII ŞEDINŢELOR DE 
JUDECATĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA” (30.11.2006), pag. 25. Sursele consultate pentru 
prezentul IRPJ au menţionat că cuştile din metal sunt folosite în continuare, chiar şi pen-
tru inculpaţii neviolenţi, deşi un judecător a relatat că el le permite inculpaţilor care nu 
prezintă nici o ameninţare să şeadă în secţiunea rezervată pentru public. 

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei permis acum de Cod. Proc. Penală (vezi art. 504-509 
COD. PROC. PENALĂ) a devenit foarte frecvent în cazurile unor acuzaţii nu chiar grave (aşa 
numitele infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi grave), atunci când este permis. Doi avocaţi 
au menţionat că, în practica lor, 99% din cazurile faţă de care se pot aplica condiţiile acor-
dului de recunoaştere a vinovăţiei, de fapt, sunt rezolvate în acest mod, deoarece, în con-
formitate cu legea, încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei reduce automat pe-
deapsa maximă cu o treime. Id. art.509(4).
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II. Educaţie, instruire şi admiterea în avocatură

Factorul 7:  Cerinţe academice

Juriştii au studii juridice superioare şi sunt absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ 

superior acreditate.

Concluzie                           Corelaţie: Pozitiv                            Tendinţa:  

Avocaţii şi juriştii care nu deţin licenţă de avocat trebuie să fi e absolvenţi ai facultăţilor 
de drept ale unor universităţi acreditate pentru a putea activa în domeniu. Cu toate ace-
stea, persoanele care nu sunt jurişti pot reprezenta părţile în cauzele civile şi pot acorda 
servicii de consultanţă juridică fără a întruni vreo cerinţă academică.  

Analiză/Date generale:

Avocat poate fi  cetăţeanul R. Moldova care este licenţiat în drept, a efectuat stagiul pro-
fesional şi a susţinut examenul de califi care. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 8(2). 
Ca şi condiţie pentru admiterea la examenul de califi care, candidaţii trebuie să prezinte 
copia diplomei de licenţiat în drept. Id. art. 19(1)(c). Nici o prevedere din lege nu-i va per-
mite unei persoane să devină avocat fără diplomă de licenţiat în drept şi nu s-au relatat 
că în practică ar exista careva excepţii de la această regulă. Juriştii care nu deţin licenţa 
de avocat nu se supun Legii cu privire la avocatură, însă, conform defi niţiei aplicate în 
prezentul raport, ei deţin diplome de absolvire a facultăţii de drept a unei instituţii de 
învăţământ superior acreditată. Persoanele care nu sunt licenţiate în drept pot reprezenta 
părţile în cauze civile după obţinerea unei procuri şi, de asemenea, pot acorda servicii de 
consultanţă juridică. COD. PROC. CIVILĂ art. 76.  

Ministerul Educaţiei şi Tineretului [în continuare MET] este responsabil de evaluarea şi acredi-
tarea instituţiilor de învăţământ de stat şi private, inclusiv a universităţilor, prin intermediul 
Departamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de  învăţământ. LEGEA REPUBLICII 
MOLDOVA CU PRIVIRE LA EVALUAREA ŞI ACREDITAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN 
REPUBLICA MOLDOVA (adoptată la 16.07.1997, ultimele modifi cări la 21.07.2005) [în continu-
are LEGEA CU PRIVIRE LA ACREDITARE] art. 2. Legea cu privire la acreditare stabileşte criterii 
destul de generale şi minime pentru acreditarea provizorie şi deplină a universităţilor, inclusiv 
cerinţele faţă de personalul de conducere şi cadrele didactice ale instituţiilor de învăţământ, 
faţă de planurile şi programele de studii şi faţă de baza tehnico-materială. Id. art. 4-7. De exem-
plu, cel puţin 60% din cadrele didactice trebuie să fi e încadrate cu normă de bază în instituţia 
respectivă, iar 30% (45% până la a doua evaluare) trebuie să deţină titluri şi grade ştiinţifi ce, 
didactice sau onorifi ce Id. art. 7(4). Instituţiile acreditate sunt supuse reevaluării o dată la cinci 
ani, cu excepţia cazurilor când este necesară o evaluare anticipată din cauza încălcării de către 
instituţie a cerinţelor şi/sau criteriilor în baza cărora a fost acreditată. Id. art. 7(8). 

În mai 2005 R. Moldova a aderat la Procesul de la Bologna în vederea stabilirii unor standarde 
unice în domeniul învăţământului superior european, cu scopul de a facilita mobilitatea 
absolvenţilor în cadrul ţărilor din regiune. Potrivit standardelor respective, în R. Moldova 
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există un program de licenţă de nivel universitar de patru ani pentru învăţământul juridic 
(studenţii de la secţia cu frecvenţă redusă, precum şi studenţii care au absolvit doar 11 
ani de învăţământ primar şi secundar trebuie să urmeze programul de cinci ani de studii). 
Studenţii de la ciclul de licenţă trebuie să obţină 60 de credite pentru fi ecare an academic 
şi 240 de credite pe parcursul întregii perioade de studii. LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI arts. 
26(5), 27(1) (adoptată la 21.07.1995, ultimele modifi cări din 10.07.2008); a se vedea LEGEA 
PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI 
AL SPECIALITĂŢILOR PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
SUPERIOR, CICLUL I Anexa 1 (adoptată la 07.07.2005, ultimele modifi cări din 09.07.2008). 
Studenţii care doresc să obţină titlul de magistru în drept trebuie să urmeze un curs de 
studii adiţional de 1,5 ani, iar cei care doresc să facă doctoratul trebuie să studieze încă 
patru ani. Intervievaţii au relatat că de asemenea au fost instituite programe de asigurare 
a calităţii şi alte caracteristici ale Procesului de la Bologna.  

Guvernul R. Moldova a emis un document ce reprezintă o combinaţie de strategii, 
aspiraţii şi îndrumări specifi ce cu privire la învăţământul juridic pentru reprezentanţii di-
verselor profesii juridice. Printre prevederile sale se conţin propuneri privind pregătirea 
postuniversitară a absolvenţilor facultăţii de drept, inclusiv cursuri postuniversitare de un 
an pentru anumite categorii de consultanţi juridici, pentru juriştii care urmează să activeze 
în instituţiile de stat, notari, precum şi programe de doi sau trei ani pentru viitorii judecători 
şi procurori. HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA CONCEPŢIEI POLITICII DE CADRE JU-
RIDICE, Hot. nr. 1385 (30.10.2002) (în continuare HOTĂRÂREA PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
JURIDIC). Cea din urmă propunere a fost realizată în 2007 odată cu stabilirea cursului de 
instruire de 18 luni în cadrul INJ. Hotărârea privind învăţământul juridic de asemenea a im-
pus cerinţa de efectuare a stagiului de un an pentru avocaţi şi notari, însă nu s-a referit de-
loc la cerinţele educaţionale faţă de juriştii care nu deţin licenţă de avocat, decât cei care 
activează în sectorul fi nanciar sau în cadrul organelor de stat sau alte companii private. 
Cu excepţia programului din cadrul INJ pentru judecători şi procurori, şi a programelor 
de stagiere pentru avocaţi şi notari, nu s-a materializat nici unul dintre celelalte cursuri de 
specializare postuniversitare pentru reprezentanţii profesiilor juridice.

Timp de mai mulţi ani, unica facultate de drept în R. Moldova s-a afl at în cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova în Chişinău (în continuare USM), fondată în 1959. Ulterior, au fost de-
schise facultăţi de drept şi în cadrul Academiei de Poliţie (1990-91) şi a Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova (1992). După destrămarea Uniunii Sovietice au fost deschise 
mai multe facultăţi de drept în cadrul instituţiilor de învăţământ superior private în vede-
rea satisfacerii cererii sporite de învăţământ juridic (şi de a profi ta de venitul încasat din 
taxa pentru studii), astfel încât la mijlocul anilor ’90 numărul total al acestora a depăşit 40. 
Eventual, s-au făcut simţite problemele legate de calitatea studiilor, precum şi cerinţele 
pieţii, şi multe dintre instituţiile respective şi-au încetat activitatea. La etapa elaborării 
prezentului raport existau 18 facultăţi de drept acreditate de MET, în cadrul a 9 universităţi 
publice şi 9 private, inclusiv în cadrul celor patru instituţii de învăţământ de stat principale 
din Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat. În perioada 2007–2009, aceste 18 facultăţi au fost ab-
solvite de un număr total de 11.029 studenţi, USM, cea mai mare, având un corp studenţesc 
de 4.202 persoane (2.254 dintre ei fi ind la secţia de zi şi 1.948 la secţia fără frecvenţă). După 
cum s-a menţionat, programul de la secţia zi de la USM este în conformitate cu Procesul 
de la Bologna, iar cel de la frecvenţă redusă – încă nu. La USM de asemenea mai învaţă 300 
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studenţi la programul de masterat şi 112 studenţi la programul de doctorat. La facultatea 
de drept a Universităţii de Stat din Cahul învaţă 97 studenţi la secţia de zi şi 168 studenţi la 
secţia cu frecvenţă redusă, iar la Universitatea de Stat din Comrat – 169 studenţi la secţia 
de zi şi 188 studenţi la secţia cu frecvenţă redusă. Programele cu frecvenţă redusă care 
există la toate facultăţile de drept din R. Moldova şi în cadrul cărora studenţii studiază cu 
un an mai mult decât cei de la secţia de zi, treptat încep să dispară. 

Hotărârea privind învăţământul juridic exprimă două politici potenţial contradictorii: 
asigurarea dreptului de a obţine studii juridice şi, în acelaşi timp, monitorizând numărul 
absolvenţilor facultăţilor de drept care intră pe piaţa muncii în fi ecare an. HOTĂRÂREA 
PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC, sec. 1-2 În practică, în ultimii ani MET a stabilit limite 
în privinţa numărului de studenţi care urmează să fi e înmatriculaţi la facultăţile de drept. 
MET a adoptat recent o hotărâre care stabileşte normele de înmatriculare pe viitor în acest 
domeniu. Se pare că guvernul a ajuns la concluzia că prea mulţi tineri devin jurişti, pe 
când un număr insufi cient de persoane aleg ingineria sau alte profesii, sau se încadrează 
în câmpul muncii imediat după absolvirea şcolii medii. Astfel, numărul total de abiturienţi 
admişi la instituţiile de învăţământ de stat şi private se va reduce treptat de la 800 din 2010 
(din aproximativ 19 000 studenţi) la 650 în 2014 (din aproximativ 15 500 studenţi), pe când 
numărul stdenţilor îmatriculaţi la programele de master va creşte de la 140 în 2009 la 200 
în 2014. ANEXA 1,2,5. HOTĂRÂREA CU PRIVIRE LA PLANURILE DE ÎNMATRICULARE ÎN ANUL 
2009 LA STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ (CICLUL I) ŞI DE MASTERAT (CICLUL II), MEDII DE 
SPECIALITATE ŞI SECUNDAR PROFESIONALE ŞI PROGNOZA ÎNMATRICULĂRII ÎN ANII 2010-
2014 (adoptată la 20.05.2009). De exemplu, s-a relatat că Universitatea de Stat din Comrat 
se afl ă în proces de limitare a numărului actual de studenţi de la 500 la 100 (înmatriculând 
doar 20-25 studenţi pe an). Universităţii de Stat din Bălţi, care un deceniu în urmă a înma-
triculat, într-un singur an,1500 studenţi la facultatea de drept, anul trecut i s-a permis să 
admită doar 150 de studenţi la această facultate.  

Factorul 8:  Pregătirea profesională

După absolvirea facultăţilor de drept, juriştii posedă cunoştinţe şi abilităţi necesare 

pentru exercitarea profesiei juridice. 

Concluzie                            Corelaţie:  Negativ                           Tendinţa: 

Învăţământul juridic din R. Moldova duce lipsă de cursuri de formare a deprinder-
ilor practică. La fel, au fost exprimate îngrijorări în privinţa calităţii instruirii oferite 
studenţilor. Absolvenţii facultăţilor de drept, în general, nu sunt pregătiţi să practice 
dreptul nesupravegheaţi imediat după încheierea studiilor juridice.

 

Analiză/Date generale:

Facultăţile de drept din R. Moldova nu le oferă absolvenţilor toate instrumentele de care 
aceştia au nevoie pentru a exercita independent profesia juridică imediat după absolvire. 
Cu foarte puţine excepţii, persoanele intervievate pentru prezenta evaluare IRPJ au expri-
mat rezerve serioase cu privire la calitatea învăţământului juridic din R. Moldova.  
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Facultăţile de drept îşi elaborează propriile curriculum-uri, cu aprobarea acestora de MET. 
Curriculum-ul tipic pentru programul de zi include şapte cursuri pe semestru timp de 
patru ani, oferind un număr total de 240 de credite. Odată cu parcurgerea programului 
universitar, pe parcurs, acesta devine mai specializat şi sunt oferite mai multe discipline 
la alegere. De exemplu, la USM, cursurile de la primul an de studii includ istoria dreptului 
altor state, dreptul privat roman, teoria generală a dreptului, dreptul constituţional, infor-
matica, limba străină, educaţia fi zică (non-credit), dreptul civil, istoria dreptului românesc, 
doctrine politice şi juridice, dreptul administrativ şi ştiinţe politice. În anul doi, cursurile in-
clud dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul internaţional public, etica, dreptul 
vamal, dreptul fi nanciar şi fi scal, economia şi o diversitate de alte cursuri opţionale şi spe-
cializate. În anul trei studenţii continuă să studieze dreptul civil şi penal, şi, suplimentar, 
procedura civilă şi penală, dreptul familiei, dreptul mediului şi benefi ciază de un număr 
şi mai mare de cursuri elective. În cele din urmă, cursurile de la anul patru includ drep-
tul internaţional privat, criminologia, dreptul afacerilor, dreptul comerţului internaţional, 
dreptul proprietăţii intelectuale şi un şir de cursuri specializate, în funcţie de domeniile de 
studiu alese de studenţi. Majoritatea cursurilor sunt predate într-o combinaţie de prelegeri 
lungi şi seminare mici, în proporţii aproximativ egale. La diferite etape ale studiilor, de 
regulă de trei ori pe parcursul întregii perioade de studii, studenţii trebuie să efectueze  
stagiul de practică obligatoriu pe o durată totală de 12-14 săptămâni. De regulă studenţii 
îşi fac stagierea în instanţele judecătoreşti şi la procuraturi. Examenele se susţin pentru 
fi ecare curs, studiile încheindu-se cu examene de absolvire cuprinzătoare la disciplina de 
bază şi la disciplina de specializare a studentului. În plus, studenţii trebuie să susţină teza 
de licenţă.  

Critica intervievaţilor la adresa învăţământului juridic din R. Moldova s-a axat pe caracterul 
extrem de teoretic al disciplinelor predate la facultăţile de drept, predominarea prelegerilor 
tradiţionale ca metodă de instruire, precum şi lipsa programelor interactive care să fi e adap-
tate la învăţământul pentru adulţi. Sunt oferite foarte puţine oportunităţi pentru instruirea 
practică, în special cu privire la dezvoltarea abilităţilor care sunt importante pentru avocaţi, 
cum ar fi  intervievarea clienţilor, aplicarea normelor juridice diferitor circumstanţe de fapt, 
analiza jurisprudenţei şi fundamentarea juridică, strategii aplicabile în sala de judecată, ple-
doariile, interogarea şi interogarea încrucişată a martorilor, etica juridică, administrarea prac-
ticii judiciare şi proiectarea profi lului clientului. În realitate, stagiul prevăzut de programul de 
studii se reduce de regulă la asistarea de către studenţi în sălile de judecată şi la procuratură, 
acestora oferindu-li-se puţine explicaţii sau deloc şi implicarea lor fi ind minimă. Câteva surse 
au relatat că persoanelor care efectuează stagiul la procuratură deseori li se spune, atunci 
când solicită de lucru, că nu este nimic de făcut şi că pot pleca acasă.  

La facultăţile de drept din cadrul a şase instituţii de învăţământ superior au fost înfi inţate 
clinici juridice, care acordă instruire practică unui număr limitat de studenţi. Prima clinică 
juridică a fost înfi inţată circa zece ani în urmă la USM cu asistenţa Fundaţiei Soros. De atun-
ci, ABA ROLI a fi nanţat crearea a încă cinci clinici la Bălţi, Cahul, Comrat, Tiraspol (în Tran-
snistria) şi la Parcani. De obicei, clinicile juridice sunt ONG-uri gestionate în asociere liberă 
cu facultatea de drept de la instituţia de învăţământ superior din localitatea respectivă. 
Ele oferă cursuri opţionale contra credit anumitor studenţi de la anul trei şi patru de studii, 
cărora li se acordă instruire în sala de clasă, precum şi posibilitatea de a aplica legea în 
practică în cauze civile şi administrative sub supravegherea unui sau mai mulţi avocaţi 
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licenţiaţi. Studenţii care participă la programele clinicilor respective dezvoltă abilităţi în 
intervievarea clienţilor, acordarea consultaţiilor, analiza jurisprudenţei, întocmirea actelor 
procesuale şi referitor la practicile şi strategiile aplicabile în instanţa de judecată.  

Desigur, facultăţile de drept ale anumitor instituţii de învăţământ se bucură de o apreciere 
mai înaltă decât altele; în special, USM a fost recunoscută pentru calitatea comparativ 
înaltă a învăţământului juridic oferit. Cu toate acestea, intervievaţii şi-au exprimat îngrijo-
rarea în privinţa facultăţilor de drept de la USM şi de la alte instituţii de învăţământ supe-
rior. De exemplu, proliferarea facultăţilor de drept începând cu anii ’90 ai secolului trecut 
pare să fi  diminuat calitatea de ansamblu atât a profesorilor, cât şi a studenţilor. Instituţiile 
mai mici trebuie uneori să se bazeze pe serviciile profesorilor invitaţi, care au timp limitat 
rezervat pentru studenţi. Intervievaţii au opinat că profesorii de la facultăţile de drept, în 
general, ar benefi cia de instruire cu privire la metodologia predării interactive. Studenţii 
care sunt înmatriculaţi la facultăţile de drept de multe ori nu sunt bine pregătiţi la nivelul 
învăţământului mediu. Mărirea nejustifi cată a notelor şi corupţia sunt considerate ca fi ind 
fenomene larg-răspândite, deşi intervievaţii au menţionat că această problemă este mai 
puţin prezentă la facultăţile de drept decât la celelalte facultăţi din cadrul universităţilor, 
deoarece profesorii de drept (deşi sub-remuneraţi) pot practica avocatura sau deţine alte 
funcţii în paralel cu cea de bază pentru a-şi suplimenta veniturile. 

În pofi da acestor probleme, unii absolvenţi ai facultăţilor de drept excelează indiferent 
la ce instituţie şi-au făcut studiile. Cu toate acestea, majoritatea absolvenţilor facultăţilor 
de drept nu posedă, la absolvire, abilităţile practice şi analitice necesare pentru a practica 
dreptul în chestiuni importante fără supraveghere.    

Factorul 9: Procesul de califi care

Admiterea în avocatură se bazează pe susţinerea unui examen corect, riguros şi trans-

parent şi încheierea unei stagieri supravegheate. 

Concluzie                          Corelaţie: Neutru                               Tendinţa: 

Persoanele care doresc să devină avocaţi trebuie să efectueze un stagiu supravegheat 
care este greu de obţinut şi administrat inconsecvent. Ulterior, ele trebuie să susţină un 
examen de califi care care, în general, este considerat ca fi ind obiectiv şi adecvat, deşi 
necesită unele reformări. Există o scutire controversată şi criticabilă pentru judecătorii şi 
procurorii cu cel puţin zece ani vechime în muncă, care sunt eliberaţi de la aceste etape 
ale licenţierii.

  

Analiză/Date generale:

Pentru a putea practica avocatura, absolvenţii facultăţii de drept trebuie mai întâi să 
efectueze stagiul profesional şi să susţină examenul de califi care. LEGEA CU PRIVIRE LA 
AVOCATURĂ, art. 8(2). Juriştii care nu deţin licenţă de avocat nu sunt obligaţi să urmeze 
nici un curs de califi care pentru a practica dreptul. Cerinţele pentru viitorii avocaţi care 
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doresc să obţină şi să efectueze stagiul profesional sunt în mare parte stabilite prin lege, 
iar procesul de admitere este supravegheat de Consiliul Baroului.  

De regulă, stagiul candidaţilor pentru admitere în profesia de avocat trebuie să dureze un 
an, însă la solicitarea stagiarului şi a avocatului care asigură efectuarea stagiului, Consiliul 
Baroului poate reduce termenul până la trei luni. Id. art. 10(1). Un intervievat a menţionat 
că nu există standarde pentru a decide în privinţa reducerii termenului stagiului, însă că 
de o astfel de reducere benefi ciază cel mai mult foştii consultanţi juridici, judecători, pro-
curori şi alte categorii despre care se consideră că ar avea deja experienţa necesară. Uneori 
termenul stagiului este redus cu o lună sau două chiar şi pentru proaspeţii absolvenţi ai 
facultăţilor de drept, pentru a le permite să susţină examenul de califi care deja stabilit fără 
a trebui să aştepte timp de şase luni următorul examen. Intervievatul respectiv a opinat 
că termenul stagiului trebuie să fi e de 24 de luni fără posibilitatea micşorării termenului, 
pentru a reduce posibilitatea favoritismului sau corupţiei.

Stagiul profesional trebuie să se desfăşoare în baza unui contract încheiat între stagiar şi 
avocatul care asigură efectuarea stagiului, înregistrat la Consiliul Baroului. Id. art. 10(3). 
Avocatul care asigură efectuarea stagiului profesional trebuie să aibă o vechime în pro-
fesia de avocat de cel puţin 5 ani şi poate avea concomitant cel mult 2 avocaţi stagiari. Id. 
art. 10(4)-(5). Consiliul Baroului a elaborat un model simplu de contract pentru a fi  utilizat 
de avocatul stagiar şi avocatul supraveghetor, care este plasat pe pagina web a Baroului 
(www.avocatul.md). Nu există un sistem centralizat de atribuire fi ecărui stagiar a câte un 
avocat care ar fi  interesat să-i asigure efectuarea stagiului, fi ecare absolvent al facultăţii 
de drept trebuind să-şi găsească un mentor de sine stătător. Stagiarul trebuie să achite 
taxa de 1000 de lei (aproximativ 87 dolari SUA) la Barou pentru a înregistra contractul. În 
timp ce stagiarii pot reprezenta clienţi în cauze civile, administrative, economice şi în faţa 
autorităţilor publice şi pot păstra onorariile încasate pentru prestarea serviciilor respec-
tive, REGULAMENTUL PRIVIND CONDIŢIILE DE EFECTUARE A STAGIULUI PROFESIONAL 
(adoptat la 23.03.2007) (ÎN CONTINUARE REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EFECTUAREA 
STAGIULUI), p. 3.1-3.2; totuşi, uneori ei trebuie să achite o taxă avocatului supraveghetor 
pentru privilegiul de a efectua stagiul. Majoritatea avocaţilor au declarat că ei personal 
nu încasează plăţi pentru serviciile de asigurare a efectuării stagiului, deoarece în multe 
cazuri acceptă stagiarii pentru a face un serviciu prietenilor, rudelor sau partenerilor de 
afaceri. Cu toate acestea, unii intervievaţi au relatat că de la stagiari se încasează plăţi es-
timate între 4500 lei (circa 393 dolari SUA) şi 6000 lei (circa 524 dolari SUA) pentru că li se 
asigură efectuarea stagiului.  

Avocatul care supraveghează stagiarul trebuie să întocmească (în colaborare cu stagiarul) 
planul individual de stagiere, să îndeplinească planul de stagiere, să contribuie la crea-
rea deprinderilor profesionale ale stagiarului şi să-l consulte atunci când acesta participă 
în instanţa de judecată. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EFECTUAREA STAGIULUI, p. 2.6. 
Conform Regulamentului cu privire la efectuarea stagiului, obligaţiile stagiarului includ 
păstrarea confi denţialităţii clientului; respectarea Codului deontologic; şi însuşirea normel-
or şi procedurilor profesionale, dreptului tratatelor internaţionale, jurisprudenţa CtEDO şi 
CSJ, precum şi legislaţia naţională. Stagiarul trebuie să îndeplinească planul individual de 
stagiere, să ţină evidenţa volumului de lucru executat, să-şi ridice nivelul de competenţă 
profesională şi să se pregătească pentru susţinerea examenului de califi care.  Id. Cap. 3. 



36

La încheierea stagiului, candidaţii trebuie să prezinte un raport cu privire la performanţă 
precum şi o referinţă de la avocatul care le-a asigurat efectuarea stagiului. Id. p. 2.7-2.8. 
Cu toate acestea, un intervievat a menţionat că unii candidaţi pur şi simplu plătesc unui 
avocat să prezinte raportul şi referinţa necesară Comisiei de licenţiere a Baroului, fără a 
efectua de fapt stagiul.  

Mulţi intervievaţi au salutat conceptul unui program al stagiului, deşi au criticat aplicarea 
acestuia în practică. Respondenţii au fost de părerea că contractul standard privind efec-
tuarea stagiului trebuie să conţină o listă mai detaliată, specifi că şi obiectivă de sarcini 
care urmează să fi e îndeplinite şi abilităţi ce urmează să fi e dezvoltate. Alţi intervievaţi au 
opinat că natura practicii supraveghetorului şi necesităţile şi interesele stagiarului diferă 
atât de mult de la caz la caz, încât ar fi  inefi cace elaborarea doar a unei singure liste de 
sarcini şi abilităţi. Sursele au relatat că unii avocaţi supraveghetori sunt mentori efi cienţi 
care planifi că şi organizează lucrul stagiarului şi dezvoltă abilităţile acestuia, în timp ce 
alţii efectiv ignoră stagiarul. Potrivit unei surse, nu s-au înregistrat cazuri când avocatul su-
praveghetor ar fi  prezentat Comisiei de licenţiere un raport sau referinţă negativă pentru 
stagiar. Rezervele faţă de efi cacitatea stagiilor i-au determinat pe conducătorii Baroului 
să solicite ca viitorilor avocaţi să li se permită (sau să fi e obligaţi) să urmeze cursuri de 
pregătire la INJ sau la o altă instituţie de acest gen. 

Examenul de califi care a evoluat în cei şapte ani de când Baroul a fost reorganizat în baza 
Legii cu privire la avocatură. Iniţial, examenul era oral şi era administrat de un organ de 
licenţiere sub controlul MJ şi era considerat ca fi ind foarte difi cil de susţinut. De exemplu, 
în 2003, doar 42 din cei 98 de candidaţi (43%) au susţinut examenul cu succes. ABA ROLI, 
INDICATORII REFORMEI PROFESIEI JURIDICE PENTRU MOLDOVA (aprilie 2004)([în continu-
are IRPJ PENTRU MOLDOVA 2004), pag. 18. Organul care în prezent este responsabil de 
administrarea examenelor este Comisia de licenţiere, care este compusă din 11 membri, 
şapte dintre ei fi ind avocaţi aleşi la Congresul Baroului, iar patru (doi avocaţi şi doi profe-
sori de drept) – numiţi de MJ. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 18 şi 401. Formatul 
actual al examenului este inclus în REGULAMENTUL PRIVIND MODUL DE SUSŢINERE A 
EXAMENULUI DE CALIFICARE PENTRU ADMITEREA ÎN PROFESIA DE AVOCAT (adoptat la 
23.03.2007 (în continuare REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE CALIFICARE).  

Conform structurii actuale, examenul de califi care se organizează de două ori pe ani, o 
dată primăvara şi o dată toamna. Fiecare candidat trebuie să achite o taxă de 500 lei (circa 
44 dolari SUA) pentru a fi  eligibili de a susţine examenul. Examenul constă din trei etape, 
notate de Comisia de licenţiere, susţinerea cu succes a fi ecărei etape fi ind necesară pentru 
a trece la etapa următoare. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE CALIFICARE, 
p. 2, 15, 41. Prima etapă constă din susţinerea unui test alcătuit din 400 de întrebări, cu 
răspunsuri multiple. Toţi candidaţii primesc aceleaşi întrebări care sunt alese dintr-o listă 
de 1000 de întrebări (cu răspunsuri) publicate pe pagina web a Baroului. Candidaţii trebuie 
să răspundă corect la cel puţin 375 din cele 400 (94%) pentru a putea trece la a doua etapă. 
Id. p. 16, 18-19 şi 23. A doua etapă a examenului constă din două întrebări teoretice şi o 
speţă, selectate dintr-o listă de 150 de întrebări posibile din domeniul dreptului procesual 
civil, dreptului procesual penal şi dreptului administrativ, care de asemenea sunt afi şate 
pe pagina web a Baroului. Id. p. 25-26 şi 52. La etapa a doua, Comisia de Examinare verifi că 
testele codate şi scorul combinat pentru toate întrebările de la etapa a doua trebuie să fi e 
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cel puţin 48 din 60 (80%) pentru a  trece la următoarea etapă. Id. p. 32-38. A treia etapă 
constă dintr-un examen oral cu trei întrebări determinate prin tragere la sorţi din 200 de 
întrebări publicate pe pagina web, cuprinzând subiecte din dreptul civil, dreptul penal, 
dreptul constituţional, dreptul familiei, dreptul muncii şi Codul deontologic. Candidatu-
lui i se acordă 60 de minute pentru a-şi pregăti răspunsurile la cele trei întrebări, pe care 
ulterior le prezintă oral în faţa Comisiei de licenţiere. Răspunsul verbal al candidatului va 
fi  înregistrat audio (video). Înregistrările audio (video) se vor păstra în decurs de 6 luni la 
Baroul Avocaţilor din Republica Moldova. Examenul se consideră promovat, dacă candi-
datul a acumulat cel puţin 48 de puncte din 60 (80%) necesare pentru confi rmarea core-
spunderii criteriilor minime de califi care Id. p. 43-49. 

Candidaţii trebuie să fi e informaţi despre rezultatele examenului în cel mult 10 zile de la 
data susţinerii. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ,  art. 18 (3). În cazul în care vreun can-
didat consideră că a fost încălcat Regulamentul cu privire la examenul de califi care poate, 
în decurs de 72 de ore, să conteste rezultatele examenului său la Comisia de licenţiere. 
Candidaţilor nu li se permite să-şi conteste notele, ci pot doar să declare că au avut loc 
încălcări procedurale. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE CALIFICARE p. 55;  
Hotărârea Comisiei poate fi  contestată în instanţa de judecată. LEGEA CU PRIVIRE LA 
AVOCATURĂ art. 18(5).  

Mai jos sunt prezentate rezultatele examenelor de califi care organizate în ultimii doi ani:

                       RATA DE SUSŢINERE A EXAMENULUI DE CALIFICARE, 2007-2009

Anul Numărul candidaţilor Rata de trecere (%)

            Toamna 2007                   147                        66

            Primăvara 2008                     97                  91.75

            Toamna 2008                     81                  88.89

            Primăvara 2009                     92                  94.57

Sursa:  Comisia de licenţiere a Baroului. 

Conform unei relatări, după fi ecare examen există cazuri de contestare a rezultatelor exam-
enului de către unii candidaţi care nu l-au susţinut cu succes. Contestaţii pot fi  prezentate după 
fi ecare etapă, însă majoritatea sunt prezentate după a doua şi a treia etapă, la care există mai 
mult subiectivism la acordarea punctelor. În cazul a câtorva contestaţii care au fost prezentate 
în instanţa de judecată, instanţa a menţinut contestaţia şi a admis candidatul, însă în toate 
celelalte cazuri prezentate în instanţă câştig de cauză a avut Comisia de licenţiere.  

Intervievaţii care au comentat asupra examenului de califi care au avut diferite opinii, ma-
joritatea dintre ele fi ind pozitive. Cu toate acestea, câţiva dintre ei au declarat că în cadrul 
examenului nu se evaluează adecvat abilităţile de pledoarie sau abilităţile analitice de 
aplicare a dreptului diferitelor circumstanţe de fapt. Un intervievat a numit examenul prea 
academic, foarte asemănător cu un examen universitar, iar un alt intervievat a susţinut că 
cele trei etape trebuie consolidate într-un test care ar include evaluarea abilităţilor prac-
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tice, cum ar fi  pledoaria orală. Unii intervievaţi au spus că în cadrul examenului de califi -
care sunt evaluate doar abilităţile de memorare – dacă cineva ar putea studia şi memora 
toate întrebările şi răspunsurile posibile publicate pe pagina web, ar putea susţine exa-
menul la prima etapă cu succes. Alt intervievat a criticat faptul că examenul în esenţă 
este acelaşi de fi ecare dată, susţinând că acesta ar trebui să fi e actualizat şi modifi cat din 
când în când, în acelaşi timp recunoscând munca şi timpul necesar pentru a face acest 
lucru. Aceeaşi persoană a sugerat elaborarea unui soft care să permită administrarea şi 
aprecierea computerizată a testelor-grilă de la prima etapă, însă din nou a recunoscut cos-
turile implicate şi faptul că Baroul nu dispune de resurse fi nanciare pentru a face această 
îmbunătăţire. Un respondent a obiectat referitor la dreptul candidaţilor care nu susţin exa-
menul de a contesta în instanţa de judecată, remarcând că aceasta necesită ca un mem-
bru al Comisiei de licenţiere să se prezinte în instanţă pentru a apăra hotărârea organului 
respectiv, fapt pentru care nu este remunerat. Respondentul, de asemenea, a susţinut că 
judecătorul nu trebuie să aibă puterea să admită în profesia de avocat o persoană care nu 
a întrunit standardele Comisiei de licenţiere a Baroului. Câteva persoane i-au descris pe 
membrii Comisiei de licenţiere ca fi ind imparţiali, politicoşi şi profesionişti.

Măsurile de organizare a examenului de califi care, în modul în care sunt descrise în Regula-
mentul privind examenul de califi care, par să fi e lipsite de transparenţă la prima şi a treia etapă. 
La etapa întâi, în cazul testului-grilă, candidatul trebuie să-şi scrie numele pe prima pagină. 
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE CALIFICARE, p. 17. La cea de-a treia etapă, în 
cazul testului oral, candidatul este văzut de toţi membrii Comisiei care acordă puncte. La a 
doua etapă există un sistem de codare numerologică care permite notarea confi denţială a 
testelor. Id. p. 28, 32. O sursă a menţionat că fenomenul favoritismului este prezent în timpul 
notării testelor, însă nu a oferit dovezi sau date specifi ce întru susţinerea afi rmaţiilor sale.  

Unica obiecţie cu privire la procesul de admitere, menţionată nu doar de avocaţi, ci şi de 
mulţi observatori din afară, s-a referit la prevederea legii care scuteşte persoanele care au 
cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror atât de la efectua-
rea stagiului, cât şi de la examenul de califi care. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 
8(3). Judecătorii şi procurorii care au vechime sufi cientă în muncă se pot pensiona la vâr-
sta de 50 de ani, după acumularea unui anumit număr de ani de vechime în muncă, şi din 
momentul respectiv, ei încep să primească pensii relativ generoase de la stat. Odată ce se 
pensionează, mulţi dintre ei profi tă de scutire şi devin avocaţi pentru a-şi suplimenta pen-
sia. Criticii acestei practici susţin că acestor reprezentanţi ai profesiei juridice le lipseşte 
practica de lucru pregătitoare împreună cu un avocat supraveghetor timp de un an. În 
plus, se spune că atât reprezentanţii profesiei de procuror, cât şi a celei de judecător au 
tendinţa să ia o atitudine de condamnare faţă de inculpaţi; lor le lipseşte perspectiva şi 
abilităţile necesare unui avocat. Câţiva comentatori au subliniat că este necinstit şi înjosi-
tor pentru profesia juridică că judecătorii şi procurorii pot deveni avocaţi după zece ani 
fără a efectua stagiul sau a susţine examenul, pe când avocaţii şi profesorii de drept nu pot 
deveni judecători şi procurori în aceleaşi condiţii.  

Mai rău, numeroase surse au afi rmat că un număr impunător de plângeri cu privire la 
conduita improprie a avocaţilor, primite de Comisia pentru etică şi disciplină sau relatate 
de către mijloacele de informare în masă implică avocaţi din rândul foştilor procurori sau 
judecători. Se spune că ei îşi păstrează relaţiile cu foştii colegi şi formează reţele pentru 
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obţinerea unor plăţi ilegale, obţinând clienţi prin numire sau recomandare din partea 
autorităţilor şi împărţind cu acestea o parte din onorariul încasat de la clienţi. Un inter-
vievat a menţionat că 90% din avocaţii acuzaţi de trafi c de infl uenţă sunt foşti procurori 
sau poliţişti (nu judecători), pe când un alt intervievat (care nu este jurist) a afi rmat că 75% 
din cazurile de împărţire a plăţilor încasate şi de mită implică foşti procurori, poliţişti sau 
judecători.  

Nu este surprinzător faptul că viziunile acestor intervievaţi, în general, nu sunt împărtăşite 
de reprezentanţii sistemului judecătoresc sau ai procuraturii. Un judecător a afi rmat că 
scutirile pentru judecătorii cu experienţă este o practică normală în toată lumea şi că 
experienţa judecătorilor, de fapt, îi pregăteşte mai bine pentru avocatură decât efectua-
rea stagiului sau examenul de califi care. Acelaşi judecător, însă, a pus la îndoială corectitu-
dinea scutirii procurorilor, remarcând că acestora le lipseşte o bună cunoaştere a cauzelor 
civile, administrative şi de contencios administrativ.   

Factorul 10:  Licenţierea

Admiterea în avocatură este înfăptuită de către un organ imparţial şi poate fi  supusă 

controlului unei autorităţi judiciare imparţiale.

Concluzie                            Corelaţie: Neutru                              Tendinţa:  

MJ, şi nu Baroul independent al avocaţilor, este însărcinat să emită şi să retragă licenţele 
de avocat şi să ţină un registru al avocaţilor licenţiaţi. Odată ce candidatul la admiterea 
în profesia de avocat efectuează stagiul şi susţine examenul de califi care, procesul de 
licenţiere este, în general, o chestie de rutină, iar refuzul emiterii licenţei poate fi  atacat 
în instanţa de judecată. Pentru juriştii care nu sunt avocaţi nu există nici un proces de 
admitere după absolvirea de către aceştia a facultăţii de drept.

  

Analiză/Date generale:

După cum s-a stabilit în Factorul 9 de mai sus, responsabilitatea de administrare a pro-
gramului de stagiere şi a examenului de califi care revine Consiliului Baroului şi, respec-
tiv, Comisiei de licenţiere. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 10, 18, 35(j)-(k), 401(2). 
Consiliul Baroului este alcătuit din 15 membri, toţi dintre ei fi ind avocaţi, cu un stagiu 
de cel puţin 5 ani în profesie, aleşi de Congresul Baroului, pe un termen de patru ani. Id. 
34. Comisia de licenţiere, spre deosebire de Consiliul Baroului şi celelalte comisii, include 
reprezentanţi din afara profesiei avocaturii. În timp ce şapte din cei 11 membri ai săi sunt 
avocaţi aleşi de Congres pe un termen de patru ani, doi, de asemenea, sunt avocaţi, dar 
numiţi de MJ, iar ceilalţi doi sunt profesori de drept aleşi de MJ. A se vedea Id. art. 401(1).  

Anterior susţinerii examenului de califi care, candidatul trebuie să prezinte Comisiei de 
Licenţiere diferite documente: copia diplomei de licenţiat în drept, contractul privind 
efectuarea stagiului profesional, raportul şi referinţa eliberată de avocatul care a asigurat 
efectuarea stagiului, cazierul judiciar şi certifi catul medical care să ateste lipsa dereglărilor 
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mintale. Candidatul, de asemenea, trebuie să prezinte o declaraţie precum că pe parcursul 
stagiului nu a desfăşurat activităţi care să fi e incompatibile cu profesia de avocat (care in-
clud majoritatea activităţilor retribuite şi activitatea de întreprinzător sau de notar). Id. art. 
9 şi 19. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE CALIFICARE p. 5. Candidatul care 
doreşte să efectueze stagiul sau aplică pentru susţinerea examenului de califi care trebuie 
să aibă „reputaţie ireproşabilă”, un standard ce exclude un candidat dacă el a fost con-
damnat pentru anumite infracţiuni grave (chiar dacă antecedentele penale au expirat), 
a fost concediat din cadrul organelor de drept, din funcţia de consultant juridic, de notar 
sau dintr-o instituţie publică pentru încălcări ale normelor de etică sau s-a constatat că a 
încălcat alte norme de etică sau drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. LEGEA CU 
PRIVIRE LA AVOCATURĂ  art. 8(4); REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE CALI-
FICARE, p. 4. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EFECTUAREA STAGIULUI, p.1.2-1.3. În plus, 
viitorul avocat trebuie să vorbească fl uent limba de stat. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA 
EFECTUAREA STAGIULUI,  p. 1.3.

Nu este clar exact ce acţiuni de investigare întreprinde Consiliul Baroului şi Comisia de 
licenţiere pentru a determina dacă aceste circumstanţe interzise sunt prezente, în afară de 
examinarea cazierului juridic al candidatului. Echipei de evaluare nu i s-a relatat despre ca-
zuri când candidaţii, care de altfel s-au califi cat pentru efectuarea stagiului sau susţinerea 
examenului de califi care, să fi  fost respinşi de unul dintre aceste organe din cauza lipsei 
„reputaţiei ireproşabile”. În cazul în care Comisia de licenţiere ar respinge vreo cerere pe 
acest temei, hotărârea respectivă ar putea fi  contestată nu doar la Comisia în cauză, ci şi 
în instanţa de judecată. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 18(5); REGULAMENTUL CU 
PRIVIRE LA EXAMENUL DE CALIFICARE, p. 55. 

Judecătorii şi procurorii care au zece ani vechime în muncă şi care au dreptul să evite efec-
tuarea stagiului şi susţinerea examenului, oricum trebuie să prezinte documentele necesare 
împreună cu cererea pentru obţinerea licenţei de avocat şi nu sunt scutiţi de la cerinţa cu 
privire la „reputaţia ireproşabilă” LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 8(3)-(4), 19(3).  

Odată ce Comisia de licenţiere stabileşte că candidatul a susţinut cu succes examenul de 
califi care şi acesta depune o cerere în scris la MJ, MJ trebuie să decidă, în decurs de zece 
zile, dacă să-i elibereze licenţa de avocat. În cazul judecătorilor şi procurorilor cu zece ani 
de vechime în muncă, perioada respectivă constituie 30 de zile. Id. art. 11(1) şi 17(2). Can-
didatul trebuie să achite pentru licenţă o taxă de 450 lei (circa 39 dolari SUA) în contul 
MJ. Odată eliberată, licenţa este valabilă pe o perioadă nelimitată de timp. Id. art. 17(3), 
17(5). Avocaţii care primesc licenţa trebuie să depună un jurământ în modul prevăzut de 
lege şi să înregistreze biroul său la Consiliul Baroului înainte de începerea practicării avo-
caturii. Id. art. 11(2), 23, 29. Candidatul căruia MJ îi refuză eliberarea licenţei are dreptul 
să atace hotărârea respectivă în instanţa de judecată. Id. art. 17(4). MJ ţine un registru al 
licenţelor eliberate pentru exercitarea profesiei de avocat, în timp ce Baroul întocmeşte 
lista avocaţilor licenţiaţi, care trebuie să fi e publicată anual în Monitorul Ofi cial şi pe site-
ul Baroului. Id. art.21, 25. De competenţa MJ, de asemenea, este şi retragerea licenţei de 
avocat. Id. art.22(2).

Conform unor relatări contradictorii, cel puţin un candidat care a efectuat stagiul, a susţinut 
examenul de califi care şi a fost aprobat de Comisia de licenţiere, a fost ulterior respins de 
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MJ. Motivele pentru respingere nu au fost întrutotul clare, dar conform unei relatări, can-
didatul era fost angajat al MJ despre care se ştia că fusese implicat în acţiuni inacceptabile 
în timp ce lucra la MJ. Candidatul respins a atacat hotărârea MJ de neacordare a licenţei de 
avocat, a obţinut câştig de cauză în instanţa de judecată şi a primit licenţa de la MJ.

Nu este clar de ce MJ este implicat în eliberarea licenţelor pentru exercitarea profesiei de 
avocat, ţinerea unui registru al avocaţilor sau în retragerea licenţelor de avocat. Baroul 
este în stare să exercite aceste funcţii ca parte a funcţiei sale de reglementare a profesiei 
independente de avocat şi avocaţii, în general, sunt deranjaţi de împuternicirea MJ de a 
lua astfel de decizii. În prezent, Consiliul Baroului emite legitimaţii avocaţilor, ţine dosa-
rele personale ale acestora şi ţine o listă proprie a avocaţilor care au dreptul să exercite 
funcţia de avocat şi un registru al birourilor de avocaţi. Id. art. 16, 24, 25, 35(1)(g)-(h). MJ şi-
a demonstrat dorinţa de a se implica mai semnifi cativ în procesul de licenţiere, respingând 
cel puţin o dată candidatul aprobat de Comisia de licenţiere a Baroului.  

Pentru juriştii independenţi pentru cauze civile nu există nici un proces de admitere, care 
pot liber practica în domeniul dreptului civil şi administrativ odată cu obţinerea diplomei 
de absolvire a facultăţii de drept.  

Factorul 11: Admitere fără discriminare

Admiterea în avocatură nu este refuzată din motive de rasă, gen, orientare sexuală, 

culoarea pielii, tradiţie, opinie politică sau de altă natură, origine etnică şi provenienţă 

socială, calitatea de membru al unei minorităţi naţionale, proprietate, naştere, sau 

handicap fi zic.

Concluzie                            Corelaţie: Neutru                             Tendinţa: 

Procesul de admitere al Baroului nu este discriminatoriu nici în aparenţă şi nici in practică. 
Cu toate acestea, deşi reprezentantele sexului feminin reprezintă circa jumătate din 
absolvenţii facultăţilor de drept, lor le revine doar un sfert din numărul total de admiteri 
recente în profesia de avocat. De asemenea, pentru candidaţii care au studiat dreptul în 
limba rusă şi nu vorbesc limba moldovenească, ceea ce este caracteristic pentru multe 
minorităţi etnice, este deosebit de difi cil, dacă nu imposibil, să susţină examenul de 
califi care. În conformitate cu  Regulamentul Baroului, persoanelor care nu cunosc limbă 
moldovenească nu li se permite să efectueze stagierea, însă cazuri reale de acest fel nu 
au fost menţionate.

Analiză/Date generale:  

Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 
politică, avere sau de origine socială. CONST. art. 16(2). În 2006 a fost adoptată o lege 
care să prevină discriminarea directă sau indirectă, inclusiv în învăţământ şi angajare în 
muncă după criteriu de sex şi să permită acţiuni afi rmative în domenii în care un sex este 
supra-reprezentat. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE ASIGURAREA EGALITĂŢII DE 
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ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI (adoptată la 06.02.2006, ultimele modifi cări la 16.05.2008), 
art. 5,9,12,13. Protecţii şi facilităţi similare au fost stabilite şi în privinţa minorităţilor etnice. 
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA DREPTURILE PERSOANELOR APARŢINÂND 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ŞI LA STATUTUL JURIDIC AL ORGANIZAŢIILOR LOR (adoptată 
la 19.07.2001, ultimele modifi cări la 22.12.2005) (în continuare LEGEA CU PRIVIRE LA 
MINORITĂŢILE NAŢIONALE), art. 4. 

În conformitate cu prevederile respective, procesul de admitere în general se aplică 
imparţial tuturor candidaţilor indiferent de sex, origine etnică, religie şi alte clasifi cări. În 
ceea ce ţine de criteriul de sex, nu sunt disponibile date statistice exacte, însă rapoartele 
indică că circa 50% din studenţi la facultăţile de drept, secţia de zi, sunt femei, procen-
tajul fi ind puţin mai mic doar în cazul unei universităţi de stat. Cu toate acestea, în ter-
meni de admiteri recente în profesia de avocat, în 2007 femeile au constituit doar 26% 
din toţi avocaţii nou-admişi, în 2008 – 26%, iar în 2009 – 27%. Rezultatele observaţiilor 
sugerează că reprezentantele sexului feminin din cadrul absolvenţilor facultăţilor de drept 
mai degrabă îşi încep cariera în calitate de judecători sau jurişti independenţi în cauze civ-
ile decât de avocaţi. În pofi da acestor cifre mici, intervievaţii nu sugerează că femeile sunt 
discriminate în procesul de admitere. 

Acelaşi lucru, în general, se referă şi la minorităţile etnice şi alte grupuri. R. Moldova are 
o populaţie multietnică, alcătuită din moldoveni (75,8%), ucraineni (8,4%), ruşi (5,9%), 
găgăuzi (4,4%), români (2,2%), bulgari (1,9%) şi altele (inclusiv rromi). Limba de stat este 
limba moldovenească, identică cu cea română, deşi sunt vorbite şi limbile rusă, ucraineană 
şi găgăuză, în  special, printre rândurile populaţiei minoritare. Nu se ţin date statistice ofi -
ciale referitor la admiterea diferitor grupuri etnice din R. Moldova în profesia juridică şi 
numărul reprezentanţilor acestor grupuri nu pot fi  determinate doar după numele lor 
din cadrul listelor celor admişi. Potrivit câtorva surse, un anumit număr de locuri pen-
tru studenţii înmatriculaţi la anul întâi la facultăţile de drept sunt rezervate studenţilor 
dezavantajaţi, printre care rromii, alte minorităţi etnice şi cei din regiunile rurale, astfel 
acordându-se un grad de acţiuni afi rmative grupurilor care întotdeauna au fost sub-rep-
rezentate. Numărul studenţilor rromi la facultăţile de drept continuă să fi e extrem de mic, 
la fel şi reprezentarea acestora în profesia juridică, fapt care se atribuie pe larg studiilor lor 
primare şi secundare inadecvate. Intervievaţii nu au afi rmat că lipsa rromilor în profesia 
juridică s-ar datora discriminării acestora la admiterea în profesie. Nu au fost disponibile 
date statistice cu privire la rasa, originea etnică sau religia studenţilor de la facultăţile de 
drept din R. Moldova. 

Cea mai mare preocupare în privinţa discriminării la admiterea în profesia juridică este 
impactul cerinţei de a cunoaşte limba moldovenească asupra potenţialilor avocaţi şi în 
special asupra celor vorbitori de limba rusă. Unii dintre aceşti vorbitori exclusiv de limbă 
rusă sunt reprezentanţi ai minorităţilor etnice, inclusiv, ruşi, ucraineni, bulgari şi găgăuzi. 
Regulamentul cu privire la efectuarea stagiului expres interzice nevorbitorilor de limbă 
moldovenească să devină stagiari, deşi nu există indicii că această interzicere ar fi  fost 
vreodată aplicată. Id. p. 1.3. În practică, principalul obstacol cu care se confruntă nevor-
bitorii de limbă moldovenească este examenul de califi care despre care se spune că se 
susţine doar în limba moldovenească, deşi Regulamentul cu privire la examenul de cali-
fi care nu se referă la problema limbii. Câţiva intervievaţi au declarat că etapa orală a exa-



43

menului poate fi  susţinută în limba rusă, la solicitarea candidatului, însă nu este clar cât 
de larg dezvăluită sau cunoscută este această oportunitate. Lista potenţialelor întrebări şi 
răspunsuri, publicată pe pagina web a Baroului, şi primele două etape ale examenului de 
califi care sunt scrise doar în limba moldovenească. 

După cum atestează câteva legi, autorităţile moldoveneşti abordează diferit problema 
limbii de stat în R. Moldova. Constituţia declară ca limba de stat în R. Moldova este limba 
moldovenească. CONST. art. 13(1). Cu toate acestea, Constituţia continuă cu declaraţia 
precum că statul „recunoaşte  şi  protejează  dreptul la păstrarea,  la dezvoltarea  şi la 
funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite  pe teritoriul ţării”. Id. art. 13(2). Procedura 
judiciară se desfăşoară în limba moldovenească, în acelaşi timp stipulând că nevorbitorii 
de limbă moldovenească au dreptul la interpret care să le ajute să ia cunoştinţă de actele 
dosarului şi să participe la şedinţele de judecată Id. art. 118(1)-(2). În acelaşi timp, procedu-
ra judiciară se poate  efectua  şi într-o  limbă acceptabilă pentru majoritatea persoanelor 
care  participă la proces. Id. art. 118(3). R. Moldova de asemenea a adoptat o lege care să 
garanteze dreptul minorităţilor naţionale de a studia fi e în limba moldovenească fi e în 
limba rusă şi să le creeze condiţii pentru a studia în limba lor maternă. LEGEA CU PRIVIRE 
LA MINORITĂŢILE NAŢIONALE, art. 6.  

În mod corespunzător, la unele facultăţi de drept există grupuri separate pe limbi la fi e-
care an de studii, care studiază discipline identice, dar cărora li se predă în totalitate în 
limba moldovenească sau în exclusivitate în limba rusă. În câteva cazuri profesorii sunt 
bilingvi şi predau în ambele limbi, iar în alte cazuri, celor două grupuri de studenţi le 
predau profesori diferiţi. În regiunile care, din punct de vedere istoric, se vorbeşte limba 
rusă, cum ar fi  Găgăuzia, la facultăţile de drept cursurile sunt predate doar în limba rusă. 
O consecinţă fi rească a acestui sistem dublu este faptul că studenţii de la facultăţile de 
drept care studiază doar în limba rusă au un dezavantaj semnifi cativ la pregătirea pentru 
şi susţinerea examenului de califi care. Astfel, majoritatea studenţilor vorbitori de limba 
rusă optează pentru alte profesii juridice, inclusiv în calitate de jurişti independenţi pentru 
cauze civile. 

Intervievaţii au menţionat despre un caz când un candidat vorbitor de limbă rusă nu a 
susţinut examenul de califi care şi a contestat în instanţa de judecată pe temei că posi-
bilitatea de a susţine examenul doar în limba moldovenească constituie o discriminare. 
Instanţa a respins contestaţia candidatului deoarece Comisia de licenţiere a reuşit să 
dovedească că candidatul nu poseda cunoştinţele necesare pentru a susţine examenul, 
chiar dacă acesta ar fi  fost administrat în limba rusă.  
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III. Condiţii şi standarde de exercitare a profesiei juridice

Factorul 12:  Exercitarea independentă a profesiei juridice

Juriştii au posibilitate să exercite profesia juridică de unii singuri sau asociindu-se cu 

alţi jurişti.

Concluzie                           Corelaţie: Pozitiv                             Tendinţa:  

Avocaţii au libertatea de a-şi desfăşura activitatea în birourile lor individuale sau în cadrul 
unor birouri asociate împreună cu alţi avocaţi. Ei nu pot forma societăţi cu răspundere 
limitată sau societăţi în comandită, însă majoritatea dintre ei nu obiectează împotriva 
acestei interziceri deoarece ei pot înregistra rezultate comparabile activând în bază de 
contract. Pentru juriştii independenţi pentru cauze civile nu există restricţii cu privire 
la forma organizaţională pe care o pot utiliza pentru a-şi desfăşura activitatea, fi e indi-
vidual fi e în asociere cu alţii.

Analiză/Date generale:

Profesia de avocat se exercită sub următoarele forme autorizate: birou individual de avocaţi 
şi birou asociat de avocaţi. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 26(1). Avocatul poate 
fi  fondator doar al unui birou de avocaţi şi trebuie să dispună de spaţiu pentru acordarea 
asistenţei juridice. Id. art. 26(2)-(3). În biroul individual de avocaţi îşi exercită profesia un sin-
gur avocat şi biroul se prezintă ca persoană fi zică. Id. art. 27. Nimic nu poate împiedica unui 
avocat care activează în cadrul unui birou individual să angajeze jurişti independenţi pentru 
cauze civile şi personal din afara domeniului de drept, şi în realitate unii aşa şi procedează. 
Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi sau mai mulţi avocaţi conform unor raporturi re-
glementate în bază de contract şi este considerat persoană juridică. Id. art. 28. Şi în astfel de 
birouri pot fi  angajaţi jurişti independenţi pentru cauze civile şi personal din afara domeniu-
lui de drept. Unica restricţie cu privire la angajarea în muncă în oricare din aceste tipuri de 
birouri este că avocaţii nu pot fi  angajaţi ai niciunei persoane fi zice sau juridice, dat fi ind că 
aceasta constituie o activitate incompatibilă pentru avocaţi. Id. art. 9(1)(a).  

Într-un birou asociat, fi ecare avocat trebuie să fi e independent, termen ce poate fi  înţeles ca 
referindu-se la libertatea sa faţă de controlul unui angajator, faţă de stat, de clienţi sau alte 
instituţii, în exercitarea atribuţiilor sale profesionale în numele clientului său. Id. art. 28(1). 
Aparent, acest lucru nu împiedică afi lieri ierarhice sau colegiale în cadrul cărora avocaţii 
dintr-un birou asociat lucrează împreună pentru clienţi comuni şi împart încasările şi chel-
tuielile biroului. Fiecare birou asociat trebuie să-şi aleagă un conducător care să-l reprez-
inte în relaţiile cu autorităţile de stat, instituţiile private şi alte persoane din exterior. Id. art. 
28(5). Atât birourile individuale, cât şi cele asociate trebuie să fi e înregistrate de către Con-
siliul Baroului şi pot contesta în instanţă vreun eventual refuz de a fi  înregistraţi. Id. art. 29. 
Legea cu privire la avocatură nu le permite avocaţilor să-şi desfăşoare activitatea în astfel 
de forme de organizare juridică ca societăţi cu răspundere limitată, societăţi în comandită 
sau societăţi pe acţiuni. Echipa de evaluare nu a primit comentarii care ar fi  sugerat că 
avocaţii consideră această restricţie împovărătoare sau inacceptabilă.
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O mare parte din avocaţi îşi desfăşoară activitatea individual, fi e în cadrul birourilor in-
dividuale fi e în calitate de membri ai birourilor asociate care sunt comparabile cu bir-
ourile de avocaţi tradiţionale care existau pe timpurile sovietice. În birourile de avocaţi 
respective, dar şi în multe altele, avocaţii împart între ei plata pentru arendă, utilităţi, 
salariile angajaţilor, fi ecare dintre ei îşi are propria mobilă şi utilaj, clienţii săi separaţi şi 
îşi păstrează onorariile pe care le încasează de la aceştia. În cazul în care este necesar sau 
dacă se doreşte, avocaţii din aceste birouri se pot consulta reciproc sau pot chiar lucra 
pentru acelaşi client, însă reprezentarea comună este mai degrabă o excepţie decât o 
normă în birourile de avocaţi. Condiţiile de lucru nu întotdeauna sunt ideale în birourile 
respective, câţiva avocaţi adeseori trebuind să împartă o singură încăpere mică, chiar şi 
aceleaşi mese de lucru, cu puţin spaţiu privat, resurse de cercetare şi spaţiul limitat pentru 
păstrarea materialelor.  

Alte birouri asociate de avocaţi arată şi funcţionează ca companiile de avocaţi din occident, 
având birouri spaţioase, vaste resurse tehnice şi de cercetare, deservirea în echipă a clien-
tului şi împărţirea veniturilor şi a cheltuielilor. După cum a subliniat un avocat, imposibili-
tatea avocaţilor de a forma societăţi cu răspundere limitată sau societăţi în comandită nu-i 
împiedică să realizeze aceeaşi formă de administrare şi funcţionare în bază de contract. 
Membrii unui birou asociat, în general, convin asupra structurii de gestionare, metodei 
de lucru, de alocare a plăţilor, precum şi asupra sistemului contabil pentru a-şi satisface 
necesităţile şi preferinţele.  

Principalele motive din care avocaţii formează birouri individuale sau aderă la birouri 
de avocaţi în cadrul cărora ei îşi pot desfăşura activitatea independent sunt tradiţia, 
independenţa, fl exibilitatea, iar uneori necesitatea în cazul când alte opţiuni nu sunt dis-
ponibile. Alţi avocaţi, în special cei tineri cu realizări înalte, optează pentru aderarea la 
birourile asociate care sunt gestionate ca companii juridice pentru a-şi crea reputaţie, a se 
consulta cu colegi mai în vârstă, a se înlocui reciproc în caz de discordanţe în programul 
de lucru şi pentru a avea o sursă de venit relativ stabilă. 

Regimul fi scal al birourilor de avocaţi individuale şi a celor asociate este obiectul unor 
neclarităţi în cadrul avocaturii şi chiar al Ministerului Finanţelor. Surse informate au relatat 
că un alt avantaj al birourilor asociate este impozitarea acestora ca persoane juridice. Per-
soanele juridice trebuie să ţină registre contabile şi să depună declaraţii fi scale ca contribua-
bili separaţi, însă, conform legislaţiei curente, veniturile lor se impozitează la rata zero. CODUL 
FISCAL,adoptat la 24.04.1997, cu ultimele modifi cări din 08.02.2009, art. 15(b). Avocaţii–mem-
bri ai unui birou asociat sunt impozitaţi individual în privinţa plăţilor distribuite acestora, dar 
încasările obţinute la nivel de birou nu se impozitează. Pe de altă parte, birourile individuale 
de avocaţi au statut de persoană fi zică şi veniturile acestora se impozitează integral indifer-
ent dacă ei le încasează sau nu. Deşi această diferenţă nu ar fi  semnifi cativă în cazul în care 
biroul distribuie toate veniturile nete în oricare formă, aceasta ar fi  avantajos pentru un bi-
rou asociat care doreşte să acumuleze veniturile în anumite scopuri. Mai mult, dacă rata de 
impozitare a veniturilor impozabile ale persoanelor juridice ar creşte mai sus de zero, de ex. 
până la 25% cum a fost cândva, ar dispare stimulentul fi scal pentru birourile asociate.  

În R. Moldova nu par să existe precedente juridice cu privire la răspunderea personală 
nelimitată a avocaţilor în cadrul birourilor asociate în legătură cu erorile profesionale 
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sau comportamentul indecent al angajaţilor. Acest tip de răspundere indirectă, care este 
caracteristică pentru companiile juridice organizate ca societăţi în nume colectiv în anu-
mite ţări occidentale, ar putea să nu fi e aplicabilă în R. Moldova din cauza statutului de 
persoană juridică al birourilor asociate. Cu toate acestea, în cazul în care biroul acţionează 
în practică ca o adevărată companie juridică, riscul răspunderii indirecte ar fi  mai mare, mai 
ales printre membrii care lucrează împreună asupra cazului unui client şi împart încasările 
obţinute de la acesta. În această ordine de idei, o sursă a recomandat modifi carea Legii cu 
privire la avocatură pentru a prevedea un nivel minim de asigurare împotriva greşelilor 
profesionale pentru birourile de avocaţi, suma căreia să varieze în funcţie de mărimea 
sau poate veniturile biroului. Cerinţa de a avea asigurarea respectivă ar încuraja clienţi 
importanţi să utilizeze serviciile avocaţilor din R. Moldova, în special pentru tranzacţii 
comerciale mari.  

Pentru juriştii independenţi pentru cauze civile nu există restricţii cu privire la forma de 
organizare pe care aceştia o aleg pentru a-şi desfăşura activitatea. Este un lucru destul 
de obişnuit de a vedea indicatoare în Chişinău şi în alte localităţi ale birourilor în cadrul 
cărora grupuri de persoane practică dreptul în calitate de jurisconsulţi sau reprezentanţi 
în cauzele civile în cadrul societăţilor cu răspundere limitată. Astfel de grupuri de aseme-
nea fac publicitate multă şi proeminentă, ceea ce avocaţilor nu li se permite să facă prin 
lege (cu foarte mici excepţii). LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 55; a se vedea de 
asemenea Factorul 13 şi 16, infra.

Factor 13:  Resurse şi remunerare

Juriştii au acces la informaţie juridică şi la alte resurse necesare pentru prestarea serv-

iciilor juridice competente, fi ind remuneraţi adecvat pentru aceste servicii. 

Concluzie                           Corelaţie: Negativ                            Tendinţa:  

Relativ puţini avocaţi au acces la biblioteci, calculatoare şi baze de date juridice care să 
le permită să presteze servicii juridice efi ciente. Deşi nu sunt disponibile date cu privire 
la retribuţia avocaţilor, se pare că majoritatea dintre ei au probleme fi nanciare sau abia 
se descurcă, deşi probabil ei o duc mai bine decât majoritatea juriştilor independenţi 
pentru cauze civile şi aproape cu siguranţă câştigă mult mai mult decât un angajat de 
rând din R. Moldova. 

 

Analiză/Date generale:

În general, avocatul şi clientul său trebuie să specifi ce condiţiile relaţiei lor, inclusiv plăţile 
şi cheltuielile, într-un contract scris care să fi e înregistrat la biroul avocatului. Legea cu pri-
vire la avocatură, art. 5(3), 9(2), 52(1) 54(2). Excepţie de la cerinţa de a încheia un contract 
fac cazurile când avocatul îşi reprezintă soţul/soţia sau rudele până la gradul al patrulea. 
Id. art. 9(2). Mărimea onorariului stabilit prin acordul părţilor nu poate fi  schimbată de 
autorităţile publice sau de instanţa de judecată. Id. art. 54(2). COD PROC. CIVILĂ art.96. 
Cheltuielile suportate de client în legătură cu acordarea de către avocat a asistenţei ju-
ridice sunt incluse în cheltuielile clientului care sunt compensate de partea care pierde 
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procesul. Id. art. 54(6). În cazul când prestează servicii juridice pentru categoriile vulnera-
bile de cetăţeni în conformitate Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat 
sau cu alte legi, avocatul urmează să fi e plătit de la bugetul de stat. LEGEA CU PRIVIRE LA 
AVOCATURĂ art. 5(4), 54(3). Avocatul poate acorda clientului şi asistenţă juridică gratuită, 
în funcţie de starea materială a acestuia. Id. art. 5(5).

În afară de contract, biroul de avocaţi trebuie să elibereze un „mandat”, în forma stabilită 
de Consiliul Baroului, care confi rmă împuternicirile avocatului în privinţa reprezentării 
fi ecărui client.  Id. art. 35(1)(i) şi 52(2). Regimul de contracte şi mandate pentru avocaţi 
poate fi  comparat cu simpla cerinţă de eliberare a unei procuri reprezentanţilor în pro-
cesele judiciare civile. COD PROC. CIVILĂ, art. 80(1). După cum s-a menţionat anterior în 
prezentul raport, avocaţii, juriştii independenţi pentru cauze civile şi chiar şi persoane 
care nu sunt jurişti pot reprezenta clienţi în procese civile, împuternicirea acestora fi ind 
dovedită printr-o procură întocmită în modul stabilit. Un intervievat a comentat că unii 
judecători cer de la toţi reprezentanţii legali în procesele civile, chiar şi de la avocaţi, să 
prezinte o procură, ceea ce este de prisos, fi ind contractul şi mandatul deja sunt deţinute 
de avocat. Uneori avocatul reprezintă clientul în baza contractului şi a mandatului, şi nu a 
procurii, în instanţa de fond, însă instanţa de apel l-ar putea obliga să prezinte şi o procură 
pentru a reprezenta clientul la nivelul respectiv.

Conform relatărilor primite de echipa de evaluare, cerinţa cu privire la deţinerea unui con-
tract scris care să fi e înregistrat şi a unui mandat referitor la  toate chestiunile juridice 
desfăşurate cu implicarea avocatului a fost introdusă deoarece avocaţii de multe ori nu 
includeau în declaraţiile fi scale onorariile încasate din serviciile de reprezentare. Juriştilor 
independenţi pentru cauze civile şi altor reprezentanţi juridici încă li se permite să 
folosească procuri, în care nu se menţionează suma onorariilor şi respondenţii s-au arătat 
pe larg convinşi de faptul că juriştii independenţi pentru cauze civile şi alţi reprezentanţi 
juridici nu raportează autorităţilor fi scale veniturile încasate din serviciile de reprezen-
tare prestate în baza procurii. Se presupune că avocaţii includ în prevederile contracte-
lor sume mai mici decât sumele reale achitate de clienţi. Pe de altă parte, un intervievat 
a menţionat că avocaţii uneori câştigă mai puţini bani decât este specifi cat în contract 
deoarece judecătorul într-un proces civil sau administrativ ar putea verifi ca în contractul 
anexat la dosar care este onorariul ce urmează să fi e încasat de avocat şi ar putea cere o 
parte din suma respectivă pentru a pronunţa hotărârea în favoarea acestuia. 

Baroul a publicat pe pagina sa web un model de contract foarte simplu. În afară de aceas-
ta, ABA ROLI a întocmit un model de contract adnotat pentru prestarea serviciilor juridice 
care a fost publicat într-o ediţie recentă a revistei Baroului. Consiliul Baroului a stabilit 
un grafi c al onorariilor recomandate pentru avocaţi, care include o gamă largă de sug-
estii referitor la stabilirea onorariilor pentru un şir de angajamente contractuale diferite. 
RECOMANDAREA BAROULUI AVOCAŢILOR DIN R. MOLDOVA PRIVIND CUANTUMUL ONO-
RARIILOR PERCEPUTE ÎN DIVERSE CATEGORII DE CAUZE (adoptat la 29.12.2005). Pentru 
cauzele civile care implică valori materiale în controversă, au fost enumerate cuantumuri 
minime şi maxime, în funcţie de valoarea acţiunii: scara cuantumurilor descreşte odată 
cu creşterea valorii acţiunii. Pentru alte cauze judiciare, Consiliul Baroului a recomandat 
onorarii fi xe minime şi maxime pentru fi ecare cauză, plus un şir larg de taxe suplimentare 
pentru fi ecare şedinţă de judecată. Pentru consultaţiile juridice au fost stabilite onorarii pe 
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oră; de exemplu, pentru o oră de consultaţie pot fi  percepute onorarii în sumă de la 250 
lei (circa 22 dolari SUA) până la 2000 lei (circa 175 dolari SUA). Iarăşi, metodele de calcul a 
onorariilor şi sumele onorariilor indicate în grafi cul respectiv au avut caracter de recoman-
dare, pe care avocaţii nu sunt obligaţi sa le respecte. O sursă a descris onorariile recoman-
date ca fi ind „şocant de înalte”, iar scara acestora ca fi ind prea largă ca să fi e utilă.  

Nu există nici o posibilitate de a afl a sumele retribuţiilor reale primite de avocaţii din R. 
Moldova, deoarece veniturile nu se publică, sondaje anonime nu se efectuează şi (după 
cum s-a menţionat mai sus) onorariile nu sunt declarate în întregime, dacă în general sunt 
declarate. Viziunea generală exprimată de intervievaţi a fost că remunerarea este mică, 
refl ectând condiţiile economice, în general precare din ţară, dar că avocaţii se afl ă într-o 
situaţie mai bună decât alte categorii de profesionişti. Există un spectru al retribuţiilor care 
indică deosebiri semnifi cative de la regiune la regiune şi de la centrele mari populate la 
orăşele şi sate. Sursele au estimat că de la 5% la 25% de avocaţi primesc retribuţii adec-
vate, majoritatea estimărilor fi ind mai aproape de cifra mai mică al acestui şir. Una dintre 
surse a afi rmat că 10% o duc bine, 60% - se descurcă, iar restul o duc prost. Un observator 
versat a estimat că doar 50-100 din avocaţi (4-8%) îşi pot permite resursele necesare, in-
clusiv ofi ciu, masă de lucru şi calculator pentru a-şi desfăşura activitatea efi cient. Un alt re-
spondent a menţionat că avocaţii care transmit mită de la clienţi la judecători se descurcă 
mult mai bine fi nanciar decât colegii lor mai cinstiţi. Un intervievat a susţinut că numărul 
absolvenţilor facultăţilor de drept în fi ecare an este excesiv de mare şi că mulţi dintre ei 
nu sunt angajaţi în muncă sau sunt impuşi să se implice în activităţi care nu au tangenţă 
cu domeniul juridic. În pofi da acestor difi cultăţi, în timpul interviurilor s-a menţionat că 
juriştii independenţi pentru cauze civile doresc foarte mult să devină avocaţi. 

Indicii referitor la nivelele de plată pot fi  obţinute din grafi cul retribuţiilor, elaborat de Con-
siliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat pentru avocaţii care prestează 
asistenţă juridică la cerere (în continuare avocaţii AJC), noul termen preferat pentru 
avocaţii numiţi din ofi ciu în calitate de apărători în cauzele penale. A se vedea Factorul 
19, mai jos. Grafi cul actual, în care sumele retribuţiilor sunt sporite comparativ cu cele 
stabilite la mijlocul anului 2008, care erau prea mici pentru a atrage sufi cienţi avocaţi să 
participe, este prevăzut de HOTĂRÂREA NR. 22 CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMEN-
TULUI PRIVIND MĂRIMEA ŞI MODUL DE REMUNERARE A AVOCAŢILOR PENTRU ACORDA-
REA ASISTENŢEI JURIDICE CALIFICATE GARANTATE DE STAT (adoptată la 19.12.2008) (în 
continuare GRAFICUL DE REMUNERARE A AVOCAŢILOR AJC). Grafi cul stabileşte mărimea 
retribuţiilor pentru un şir lung de acţiuni care pot fi  întreprinse într-un proces penal. Suma 
retribuţiei începe cu 60 lei (aproximativ 5 dolari SUA) pentru astfel de acţiuni ca întâlniri 
cu clientul şi întocmirea unui demers sau cerere de apel. Suma retribuţiei se măreşte până 
la 100 lei (aproximativ 9 dolari SUA) pentru participare la fi ecare şedinţă de judecată, cu 
anumite ajustări şi suplimentări (inclusiv timpul de aşteptare şi timpul serviciului). Proba-
bil cea mai revelatoare sumă din grafi c este plafonul de 200 lei (circa 17 dolari SUA) pe zi 
pentru un avocat AJC care acordă asistenţă juridică la cerere. Ceea ce refl ectă o creştere 
de la limita originală de 160 lei (14 dolari UA) pe zi. O sursă a menţionat că avocaţii AJC în 
medie primesc de la 3000 lei (262 dolari SUA) la 4000 lei (349 dolari SUA) în fi ecare lună 
pentru serviciile de asistenţă juridică şi, de asemenea, pot accepta şi clienţi care achită 
serviciile. Dat fi ind că activitatea de acordare a asistenţei gratuite nu prea se bucură de 
cerere în rândurile avocaţilor, se poate de presupus că majoritatea avocaţilor câştigă mai 
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mult decât sumele oferite pentru acordarea AJC. Sursele descriu că ratele de remunerare 
actuale pentru AJC sunt inadecvate.  

În afară de avocaţii AJC, există un număr mic de avocaţi publici salariaţi care lucrează cu 
normă deplină, despre care se spune că câştigă aceeaşi sumă de bani ca şi procurorii de sec-
tor – aproximativ 4000 lei (circa 349 dolari SUA) pe lună, plus benefi ciile, inclusiv cotizaţiile 
de membru al Baroului de avocaţi şi asigurarea medicală. Dat fi ind că avocaţii publici respec-
tivi sunt, de fapt, plătiţi de Fundaţia Soros şi nu de către stat, un intervievat a sugerat că de 
fapt ei ar putea avea salarii mai înalte decât procurorii: 6000 lei (în jur de 524 dolari SUA) în 
fi ecare lună plus un bonus în funcţie de sarcina de dosare. Prin comparaţie, în 2009, salariile 
lunare ale judecătorilor variau între 4200 lei (circa 367 dolari SUA) şi 8800 lei (aproximativ 
769 dolari SUA) cu un supliment lunar de 200 lei (circa 17.50 dolari SUA) şi 500 lei (circa 43.67 
dolari SUA). LEGEA CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR, Anexa 
3, nr.355-XVI din 23.12.2005. Potrivit Biroului Naţional de Statistică al R. Moldova, salariul 
mediu al unui angajat în perioada ianuarie–aprilie 2009 a constituit 2620 lei (aproximativ 
229 dolari SUA). A se vedea Remunerarea angajaţilor din Republica Moldova în lunile ianuarie-
aprilie 2009 la www.statistica.md/newsview.php?l=en&idc=168&id=2616&parent=0.  

Este difi cil de a refl ecta cu exactitate comparaţiile directe dintre avocaţi şi alţi profesionişti 
sau angajaţi, din cauza cheltuielilor diferite pe care avocaţii le suportă pentru întreţinerea 
birourilor, procurarea utilajului şi a benefi ciilor, precum şi din cauza impozitelor diferite pe 
care ei le plătesc. În majoritatea cazurilor, avocaţii trebuie să achite toate cheltuielile de acest 
fel din veniturile lor, în timp ce alţii nu sunt nevoiţi să facă acest lucru. În această ordine de 
idei, câţiva avocaţi s-au arătat nesatisfăcuţi de faptul că nu mai trebuie să achite un procentaj 
divizat din venituri în calitate de contribuţii la fondul de asigurări sociale, ci achită acum o 
sumă fi xă comparativ mică în acest scop. Consecinţa acestui fapt este că avocaţii mai tineri 
care acumulează vechime în baza noului sistem vor primi doar pensia minimă şi nu li se va 
achita concediul de boală. Ei sunt gata să facă în prezent contribuţii mai mari pentru a se 
putea bucura de benefi cii mai mari pe viitor. Avocaţii mai în vârstă care deja au acumulat 
vechime în cadrul vechiului sistem şi avocaţii care sunt judecători sau procurori pensionaţi şi 
care deja îşi primesc pensiile, preferă să achite contribuţii fi xe mai mici. 

Un avocat intervievat de echipa de evaluare a obiectat împotriva pevederilor Legii cu priv-
ire la avocatură care nu permit avocaţilor să se implice în activităţi incompatibile, în special 
să ocupe funcţii retribuite (cu excepţia funcţiilor legate de activitatea ştiinţifi că şi didactică, 
precum şi de activitatea în calitate de arbitru al judecăţii arbitrale) sau să desfăşoare ac-
tivitate de întreprinzător. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 9(1). Persoana în cauză 
a opinat că aceste restricţii nu sunt necesare pentru păstrarea independenţei avocatului, 
atât timp cât avocatul nu practică avocatura în calitate de angajat, ci doar ocupă o funcţie 
cu normă parţială într-o calitate diferită sau se implică într-o activitate de întreprinzător 
nerelevantă. Avocatul a considerat că astfel de restricţii sunt adecvate pentru funcţionarii 
publici, dar că ele reprezintă nişte constrângeri nejustifi cate pentru persoanele care 
practică avocatura individual. Pentru juriştii independenţi pentru cauze civile nu există 
astfel de restricţii în privinţa activităţilor retribuite externe. 

În termeni de resurse juridice disponibile avocaţilor, accesul variază geografi c în toată ţara. 
O sursă a menţionat că Centrul de Drept al Avocaţilor din Chişinău, care este un ONG 
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separat de Barou, are o bibliotecă vastă care include Monitorul Ofi cial (în care se publică 
actele legislative şi hotărârile de guvern) şi volume ale jurisprudenţei aplicabile împreună 
cu altă literatură juridică. Centrul de drept serveşte drept o resursă utilă pentru avocaţii 
şi stagiarii din Chişinău. Biblioteci, de asemenea, pot fi  găsite şi în cadrul facultăţilor de 
drept, la instanţele judecătoreşti şi în alte instituţii care pot fi  vizitate de avocaţi. Birour-
ile de avocaţi, de regulă, au un singur Monitor Ofi cial pentru întregul birou. CSJ publică 
anumite hotărâri ale sale într-o colecţie anuală şi s-a menţionat în cadrul interviurilor că 
Curtea s-ar afl a în proces de publicare a acestora pe pagina sa web, http://www.scj.md.  
De asemenea, există o bază de date gratuită care conţine majoritatea legilor, codurile de 
procedură, decretele preşedintelui, hotărârile guvernului şi jurisprudenţa CSJ şi a CtEDO, 
în limba moldovenească şi rusă. Aceasta este disponibilă prin intermediul unor link-uri 
publicate pe cel puţin trei pagini web: http://www.justice.md, http://www.justice.gov.md 
şi pagina web a Baroului http://www.avocatul.md/leg/php.  

Există şi baze de date juridice prin abonament, cum ar fi  MoldLex şi Superlex. MoldLex 
percepe o taxă de 230 euro (circa 299 dolari SUA) pentru a instala o bază de date doar cu 
legislaţie, plus o taxă pentru actualizarea acesteia de 20 euro (aproximativ 26 dolari SUA) 
pe săptămână. Pentru a instala atât legislaţia, cât şi jurisprudenţa, MoldLex percepe 330 
euro (circa 429 dolari SUA) pentru instalare şi 35 euro (circa 46 dolari SUA) pentru actuali-
zarea săptămânală. Superlex percepe taxe similare pentru produsele şi serviciile sale. Una 
dintre cele mai lăudate surse de ştiri, informaţii şi sfaturi pentru avocaţi şi alţi jurişti este o 
reţea electronică gratuită creată de un avocat afi liat organizaţiei Amnesty International cu 
scopul de a menţine contactele, energia şi avântul după vreun seminar reuşit. Lista mem-
brilor a crescut considerabil în ultimul an şi mulţi avocaţi o consideră foarte utilă. Cu toate 
acestea, trebuie de menţionat că deşi există un şir de resurse juridice electronice şi prin 
internet, comparativ puţini avocaţi îşi por permite un calculator sau acces la internet. 

Atât Legea cu privire la avocatură, cât şi Codul deontologic în general le interzic avocaţilor 
să facă publicitate directă sau indirectă, excepţii fi ind prevăzute pentru datele despre avo-
cat ce se conţin în publicaţiile informaţionale, în formularele ofi ciale, pe plicuri, în cărţile 
de vizită şi pe Internet. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 56; CODUL DEONTOLOGIC, 
p. 1.5. Ultima sursă merge mai departe, interzicând avocaţilor să-şi amplaseze birourile în 
clădirile instanţelor de judecată, altor organe de drept sau la propriul domiciliu. CODUL DE-
ONTOLOGIC, p. 1.5.3. Aceste restricţii crează nişte obstacole pentru avocaţii nou-licenţiaţi 
să obţină recunoaştere publică şi să-şi creeze o bază de clienţi. Pe de altă parte, juriştii 
independenţi pentru cauze civile nu se confruntă cu nici o restricţie în privinţa libertăţii de 
a face publicitate şi mulţi dintre ei profi tă de acest fapt. Potrivit unor intervievaţi, publicul, 
inclusiv clienţii juriştilor independenţi pentru cauze civile, adeseori sunt induşi în eroare, 
crezând că juriştii în cauză sunt avocaţi, dat fi ind publicitatea făcută pe larg privind dis-
ponibilitatea acestora şi competenţa lor recunoscută de a reprezenta persoane în cauzele 
civile şi de a acorda consultaţii juridice.  

Factorul 14: Instruire juridică continuă

Juriştii au acces la cursuri de instruire juridică continuă pentru a-şi menţine şi întări 

abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru exercitarea profesiei juridice.
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Concluzie                          Corelaţie: Negativ                            Tendinţa:  

Pentru jurişti nu există nici o cerinţă aplicabilă cu privire la instruirea juridică continuă. 
Avocaţii îşi exprimă interesul de a participa la cursuri de instruire juridică continuă şi 
există unele oportunităţi de a se înscrie la astfel de cursuri, însă astfel de programe nu 
întotdeauna abordează necesităţile şi interesele juriştilor sau nu au loc în locaţii con-
venabile. Mai mult, astfel de programe deseori sunt fi nanţate de instituţii şi donatori 
străini şi, deci, nu sunt viabile în lipsa acestor fi nanţări.

Analiză/Date generale:

Consiliul Baroului are sarcina de a organiza instruirea profesională continuă a avocaţilor. 
LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 35(1)(f ). MJ de asemenea este responsabil, în lim-
itele competenţei sale, să contribuie la reciclarea avocaţilor. Id. art. 57(2)(b). Avocaţii nu 
sunt obligaţi, în baza Legii cu privire la avocatură sau Codului deontologic, să participe la 
programe de instruire juridică continuă (în continuare IJC) sau în general să fi e la curent cu 
evoluările în domeniul juridic, deşi Codul Deontologic instruieşte avocaţii să nu accepte 
vreun dosar în cazul când sunt conştienţi de lipsa lor de competenţă de a face faţă situaţiei 
respective. CODUL DEONTOLOGIC, p. 2.5.  

La 26 martie 2004, cu încurajarea preşedintelui Centrului de Drept al Avocaţilor, Congresul 
Baroului a adoptat o rezoluţie obligând toţi avocaţii să participe în fi ecare an la un minim 
de opt ore de IJC. Din păcate, rezoluţia nu a fost însoţită de un plan de implementare a 
normei respective, un astfel de plan nefi ind elaborat nici până în prezent. Deşi responsa-
bil de implementarea rezoluţiei este în general Consiliul Baroului, nu a fost elaborat nici 
un program de studii, nu au fost obţinute resurse fi nanciare şi nu a fost întocmit nici un 
plan referitor la crearea cursurilor şi reglementarea participării avocaţilor la acestea. Pot-
rivit unor relatări, în prezent nu se organizează sufi ciente cursuri de IJC, în special în afara 
Chişinăului, care să le permită avocaţilor să întrunească cerinţa de opt ore, dacă aceasta ar 
fi  să fi e implementată.

Deşi nu există cerinţe aplicabile cu privire la IJC, astfel de cursuri se oferă de fapt şi Baroul 
joacă un rol limitat în oferirea IJC. Există şi numeroase ONG-uri internaţionale şi naţionale, 
inclusiv: ABA ROLI, Fundaţia Soros şi asociaţii săi, Misiunea Norvegiană de Experţi pen-
tru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (în continuare NORLAM), Banca Federală 
Germană, Amnesty International, Juriştii pentru Drepturile Omului, Promo-Lex, Centrul de 
Drept al Avocaţilor şi Uniunea Juriştilor şi alţi sponsori care periodic organizează şi susţin 
seminare pentru avocaţi şi alţi profesionişti din domeniul juridic pe diferite tematici. De 
regulă, Consiliul Baroului se angajează în calitate de co-sponsor şi uneori publică lista 
evenimentelor pe pagina sa web, însă, potrivit majorităţii relatărilor, în afară de aceas-
ta, contribuţia Consiliului la pregătirea sau fi nanţarea programelor este foarte mică. La 
1 iunie 2009, pe pagina web a Baroului erau enumerate trei seminare IJC, toate datând 
cu anul 2008. Câteva surse au menţionat că donatorii internaţionali tind să elaboreze şi 
să modereze seminare sporadice care se încadrează în misiunile şi agendele lor speciale. 
Astfel, se ţin un şir mare de cursuri cu privire la drepturile omului, jurisprudenţa CtEDO, 
combaterea corupţiei şi a trafi cului de fi inţe umane, însă relativ puţine cursuri care s-ar 
axa pe dezvoltarea abilităţilor practice, subiecte de bază în domeniul dreptului civil, pe-
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nal şi administrativ şi subiecte de interes sporit pentru avocaţi. Majoritatea programelor 
IJC sunt predate doar în limba moldovenească, ceea ce constituie un alt obstacol pentru 
juriştii–vorbitori de limbă rusă. Se pare că nu s-au făcut încercări serioase de a determina 
necesităţile şi doleanţele avocaţilor din teritoriu sau de a organiza un program de studii 
regulat, cuprinzător şi practic de care să benefi cieze toţi avocaţii din ţară, inclusiv din re-
giunile îndepărtate. Dependenţa de fi nanţarea din afară şi practica de a nu percepe taxe 
de participare de la participanţi înseamnă că activitatea curentă limitată de organizare a 
IJC nu va fi  viabilă la nesfârşit. Diferiţi respondenţi au menţionat cât de difi cil este chiar de 
a contacta Baroul pentru a organiza un seminar, remarcând că Baroul are un număr mic de 
angajaţi salariaţi şi că nici unul dintre ei nu este însărcinat în mod specifi c cu monitorizarea 
instruirilor pentru avocaţi.

Între 2007 şi data întocmirii prezentului raport, Amnesty International a organizat 9 pro-
grame IJC pentru avocaţi, NORLAM a organizat 7 şi ABA ROLI – 20. Trebuie menţionat că 
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat a organizat un şir de sem-
inare de instruire pentru avocaţii publici desemnaţi şi juriştii AJC, pe care participanţii 
le-au descris ca practice şi utile. Cu toate acestea, cursurile respective nu au fost oferite 
tuturor avocaţilor. Intervievaţii au mai menţionat că juriştii care participă la cursuri IJC 
frecventează mai multe cursuri pe an. Deşi un grup de jurişti face încercări să frecventeze 
cursurile IJC, majoritatea juriştilor nu fac deloc acest lucru.

INJ oferă un program de IJC judecătorilor şi procurorilor cu experienţă, despre care s-a spus 
că li s-ar oferi un număr disproporţionat de mare de oportunităţi de a participa la seminare 
organizate şi sponsorizate de organizaţii locale şi internaţionale. O sursă a menţionat că pro-
curorii şi judecătorii trebuie să acumuleze 40 de ore de IJC la INJ în fi ecare an, participarea la 
acestea fi ind confi rmată prin înmânarea certifi catelor de participare. LEGEA PRIVIND INSTI-
TUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI, art. 19(2) (adoptată la 08.06.2006, în vigoare din 07.07.2006). 
Câţiva avocaţi şi-au exprimat dorinţa de a participa la cursurile INJ şi alte programe organi-
zate pentru judecători şi procurori, în special că tematica acestora deseori este relevantă 
pentru activitatea avocaţilor. Încercările anterioare ale Consiliului Baroului de a include 
avocaţii în cursurile de la INJ până în prezent nu s-au încununat cu succes. Trebuie de ase-
menea de menţionat că o dată la trei ani judecătorii şi procurorii trebuie să susţină o atestare 
a cunoştinţelor lor pentru a-şi păstra funcţia, ceea ce le serveşte drept un bun stimulent de 
fi  la curent cu toate evoluţiile din domeniul juridic. O persoană a sugerat că dacă ar exista o 
cerinţă similară pentru avocaţi, aceast lucru ar fi  benefi c pentru profesia juridică.  

Se pare că între avocaţi şi juriştii care nu practica avocatură există un consens destul de larg 
precum că IJC este importantă şi necesară şi că mulţi avocaţi nu reuşesc să-şi perfecţioneze 
şi actualizeze abilităţile profesionale ori de câte ori aceasta este necesar. Unii profesionişti 
se informează despre toate schimbările din domeniu prin studii independente, citind 
Monitorul Ofi cial, revista Baroului, altă literatură juridică şi referinţe online, si probabil par-
ticipând la discuţii cu colegii de breaslă în reţeaua electronică pentru jurişti, menţionată la 
Factorul 13, mai sus. Cu toate acestea, astfel de jurişti sunt relativ puţini la număr, deoarece 
majoritatea dintre ei nu dispun de resursele sau motivaţia de a studia de sine stătător. 
Mai mult ca atât, mulţi dintre juriştii mai în vârsta au studiat şi activat în cadrul sistemului 
sovietic şi au întâmpinat difi cultăţi la ajustarea nu numai la legislaţia nouă, ci şi la sistemul 
bazat pe principiul contradictorialităţii.
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Factorul 15:  Reprezentarea minorităţilor şi a genurilor

Minorităţile etnice şi religioase, precum şi ambele genuri, sunt reprezentate adecvat în 

rândurile juriştilor.

Concluzie                           Corelaţie: Neutru                            Tendinţa:  

Deşi Baroul sau MJ nu ţin date statistice cu privire la minorităţile etnice, religia sau genul 
avocaţilor, se pare că minorităţile, cu excepţia rromilor, sunt reprezentate adecvat în 
avocatură. Cu toate acestea, femeile constituie doar 27% din numărul total de avocaţi, 
ceea ce reprezintă o creştere modestă de la cifra de 24%, înregistrată în 2004. În mod 
proporţional, numărul femeilor care ocupă funcţii de conducere în cadrul Baroului este 
mic. Nu sunt disponibile date cu privire la etnie, religie sau gen în cadrul juriştilor care 
nu practică avocatura.

Analiză/Date generale:

R. Moldova are o populaţie multietnică, moldovenii fi ind etnia predominantă. În cadrul 
recensământului din 2004, efectuat de Biroul Naţional de Statistică, s-a determinat că 
75,8% din populaţie în acea perioadă era alcătuită din moldoveni, şi peste 93% erau cel 
puţin nominal creştini-ortodocşi care aparţineau de Mitropolia României sau a Rusiei, 
sau erau credincioşi de Rit Vechi. Totuşi, în ţară există minorităţi etnice însemnate, in-
clusiv ucraineni (8,4%), ruşi (5.9%), găgăuzi (4,4%), români (2,2%), bulgari (1,9%) şi romi 
(0,4%). Baroul nu solicită informaţii de la candidaţi referitor la etnia sau religia acestora, 
de aceea, nu există date care ar demonstra dacă minorităţile sunt adecvat reprezentate 
în avocatură. Din observaţii subiective şi relatările intervievaţilor, se pare că minorităţile, 
cu excepţia rromilor, sunt reprezentaţi semnifi cativ, dacă nu proporţional, în avocatură. 
Rromii efectiv nu sunt reprezentaţi. După cum s-a menţionat în Factorul 11 mai sus, vor-
bitorii exclusiv de limbă rusă, care includ ucrainenii, bulgarii precum şi ruşii, se confruntă 
cu anumite obstacole în încercecările de a se califi ca pentru admiterea în profesia de 
avocat. Obstacolele în cauză s-ar putea solda cu o subreprezentare a acestor grupuri mi-
noritare, deşi comentariile intervievaţilor au indicat că există un număr mare de avocaţi 
ruşi şi găgăuzi. Deşi Baroul nu ţine date statistice privind reprezentarea minorităţilor 
în profesia juridică, intervievaţii nu au raportat că ar exista vreo discriminare împotriva 
avocaţilor din cadrul minorităţilor.

Baroul nu solicită de la candidaţi nici informaţii privind genul acestora şi nu ţine date sta-
tistice după acest criteriu, însă echipa de evaluare a făcut o divizare a datelor statistice 
după gen, separând prenumele celor 1329 avocaţi licenţiaţi la 1 martie 2009. S-a determi-
nat că 27% din avocaţii înregistraţi sunt femei. Acest coefi cient refl ectă o creştere modestă 
de la cifra de 24% care a fost menţionată în IRPJ-ul din 2004. A se vedea IRPJ 2004 PENTRU 
MOLDOVA, pag. 25. Cu toate acestea, procentajul în cauză este încă mult mai mic decât 
rata de 51,9% care o constituie femeile în cadrul întregii populaţii. Nici MJ şi nici Baroul nu 
ţine date (sau cel puţin nu le face public) privind adresele avocaţilor şi, corespunzător, a 
fost imposibil de a determina proporţia femeilor-avocaţi în fi ecare regiune. În cadrul in-
terviurilor, echipa de evaluare a afl at că în Cahul, circa jumătate din avocaţi sunt femei, în 
timp ce în Găgăuzia şi Bălţi, femeile constituie o rată estimată de 13% şi 42%. Femeile par 
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să fi e mai bine reprezentate la Chişinău decât în unele dintre regiunile mai îndepărtate. 
Ponderea femeilor din avocatură este comparabilă cu cea din sistemul judecătoresc unde 
30% din judecători sunt femei. INDICATORII REFORMEI ÎN JUSTIŢIE PENTRU MOLDOVA, 
ABA/ROLI,  Vol. III, p.16 (iunie 2009) (care va apărea în cuând).

Unele femei-avocaţi s-au plâns că ele nu sunt sufi cient reprezentate în organele de con-
ducere ale Baroului, iar dovezile obţinute de echipa de evaluare susţin această viziune. În 
fi ecare organ al Baroului există câte o femeie, ceea ce constituie o îmbunătăţire din 2004, 
când nici o funcţie-cheie din cadrul Baroului nu era deţinută de femei. Id. O femeie-avocat 
a afi rmat că femeile sunt mai responsabile şi mai bine organizate decât bărbaţii şi, dacă ar 
fi  mai multe femei în funcţiile de conducere, aceasta ar îmbunătăţi activitatea Baroului. Ea 
a mai spus, însă, că la alegerile de la Congresul Baroului, ea niciodată nu ia în considerare 
genul, ci doar meritele candidaţilor. O altă femeie-avocat a menţionat că lipsa femeilor în 
conducerea Baroului este un semn de discriminare şi că femeile sunt tratate nerespectuos 
de către colegii lor.  

În termeni de discriminare pe bază de genuri în practica zilnică a profesiei de avocat, 
aproximativ două-treimi din femeile-avocaţi şi 80% din bărbaţii-avocaţi intervievaţi de 
către echipa de evaluare nu au raportat discriminare după acest criteriu. Cu toate acestea, 
câţiva avocaţi au relatat despre cazuri de astfel de discriminare. O femeie a susţinut că nu 
există discriminare deschisă, dar că toţi bărbaţii-avocaţi tratează femeile-avocaţi diferit de 
omologii lor din rândurile bărbaţilor. Un alt intervievat din rândurile femeilor a declarat 
că judecătorii şi procurorii tratează femeile bine, dar că organele poliţiei le tratează prost. 
Intervievatul a opinat că, dat fi ind că reprezentanţii organelor poliţiei sunt bărbaţi, ei sunt 
obişnuiţi să aibă de a face cu alţi bărbaţi şi devin neîndemânatici (deşi nu nerespectuoşi 
sau grosolani) atunci când comunică cu femeile-avocaţi. Un bărbat-avocat a menţionat că 
clienţii discriminează femeile preferând să aibă avocaţi din rândurile bărbaţilor.  

Nu sunt disponibile informaţii privind componenţa etnică, religioasă sau bazată pe genuri 
a juriştilor care nu practică avocatura din R. Moldova. Echipei de evaluare nu i s-au relatat 
nici un caz de discriminare a minorităţilor sau femeilor din rândul juriştilor independenţi 
pentru cauze civile.  

Factorul 16: Deontologie şi etică juridică

Coduri şi standarde deontologice şi de etică juridică există şi sunt respectate de către 

jurişti.

Concluzie                          Corelaţie: Negativ                            Tendinţa:  

Deşi avocaţii au adoptat un Cod deontologic, acesta nu conţine îndrumări cu privire la 
aplicarea sa şi nu pare să fi e pe larg înţeles sau acceptat. Au fost relatate numeroase cazu-
ri de comportament corupt şi alte încălcări ale normelor de etică de către avocaţi. Juriştii 
care nu deţin licenţa de avocat nu au un cod deontologic şi de conduită profesională 
şi se consideră că ei manifestă un comportament ce contravine normelor de etică cel 
puţin la fel de frecvent ca şi avocaţii.
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Analiză/Date generale:

Avocaţii din R. Moldova au câteva surse de norme de etică. Legea cu privire la avocatură 
obligă avocaţii, printre altele, să aplice mijloacele legale pentru a proteja drepturile şi in-
teresele clienţilor lor, să evite anumite confl icte de interese, să se abţină de la a declara 
clientul vinovat sau de acţiona în alt fel împotriva intereselor legitime ale acestuia şi de a 
păstra pe o perioadă nelimitată confi denţialitatea informaţiilor şi documentelor aferente 
clientului. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 46-47. În vederea evitării unui confl ict 
de interese, avocatul nu este în drept să acorde asistenţă juridică unei persoane ale căror 
interese vin în contradicţie cu interesele clienţilor săi. De asemenea, ei nu sunt în drept să 
reprezinte un client dacă au participat anterior în cauza respectivă în calitate de judecător, 
procuror, ofi ţer de urmărire penală, expert, interpret sau martor. Avocaţii, de asemenea, 
nu sunt în drept să participe într-o cauză dacă se afl ă în relaţii de rudenie cu avocatul părţii 
opuse în cauza respectivă. Id. art. 46(2). Avocaţilor de asemenea li se interzice strict să 
facă publicitate activităţii şi abilităţilor lor profesionale. Id. art. 56; a se vedea de asemenea 
Factorul 13, mai sus.  

Prevederi cu privire la etică se conţin şi în codurile de procedură, care le interzice avocaţilor 
(sau reprezentanţilor în cauzele civile) să reprezinte un inculpat sau o parte în cauza civilă 
dacă există confl icte de interese, asemănător cu prevederile la acest subiect din Legea cu 
privire la avocatură. COD. PROC. PENALĂ, art. 67(5), COD. PROC. CIVILĂ,  art.78.  Avocatului 
în cauze penale,  de asemenea, i se interzice să întreprindă acţiuni împotriva intereselor in-
culpatului, să recunoască vinovăţia clientului fără permisiunea acestuia, să destăinuiască 
informaţii confi denţiale sau să părăsească sala de judecată decât în pauzele anunţate. Avo-
catul nu poate refuza nemotivat să apere o persoană sau să-şi înceteze de sine stătător îm-
puternicirile de apărător, sau să transmită altei persoane împuternicirile sale de apărător 
în cauza respectivă. COD. PROC. PENALĂ, art. 68(3)-(6). Însă, pentru cauzele civile, nu există 
prevederi cu privire la obligaţia de a păstra confi denţialitatea.

În afară de aceste prevederi legiferate, mai există şi un Cod deontologic. Congresul 
Baroului a adoptat Codul deontologic la şedinţa sa din 2002 şi l-a modifi cat în 2007. 
Documentul în cauză cuprinde un şir larg de subiecte de deontologie şi de conduită, in-
clusiv independenţa, confi denţialitatea, activităţile care sunt incompatibile cu practica-
rea avocaturii; publicitatea personală; obligaţiile faţă de clienţi; confl ictele de interese; 
onorariile; relaţiile cu alţi avocaţi, organele de urmărire penală, instanţele de judecată 
şi autorităţile publice (inclusiv interdicţia de a avea comunicări private cu judecătorii); 
precum şi pregătirea avocaţilor tineri. Acest Codul nu are un conţinut amplu, dat fi ind 
faptul că majoritatea prevederilor sale sunt formulate în termeni generali şi nu fac refer-
ire la soluţionarea diferitelor situaţii difi cile legate de deontologie, care ar putea apare 
în activitatea zilnică a avocaţilor. Problema este şi mai mare prin faptul că majoritatea 
avocaţilor îşi desfăşoară activitatea în birouri individuale sau în birouri asociate care, în 
esenţă, constituie nişte amenajări cu spaţiu împărţit şi astfel lor le lipseşte disponibili-
tatea unor colegi apropiaţi cu care să se consulte atunci când se confruntă cu probleme 
de deontologie. În conformitate  cu legea, Codul Deontologic este obligatoriu pentru 
toţi avocaţii, iar încălcarea acestuia constituie un temei pentru tragerea la răspundere 
disciplinară. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 46(1)(c),48(1), CODUL DEONTOLOG-
IC, Preambul.
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Majoritatea respondenţilor au considerat că Codul deontologic este util, deşi câţiva au 
remarcat că el este foarte general şi poate fi  supus diferitor interpretări. Doi avocaţi au 
obiectat împotriva restricţiilor cu privire la publicitate conţinute în Cod şi în Legea cu pri-
vire la avocatură. Câţiva intervievaţi au menţionat că mulţi avocaţi nu cunosc îndeajuns  
Codul deontologic şi niciodată nu s-au angajat cu adevărat să-l respecte, şi că instruirile cu 
privire la prevederile sale au fost inadecvate. După cum s-a menţionat, ABA ROLI a spon-
sorizat unele seminare cu privire la aplicarea Codul deontologic, însă Baroul nu a insistat 
asupra educării publicului şi a profesioniştilor cu privire la necesitatea respectării stricte 
a acestuia. O persoană a menţionat că cursul opţional de deontologie de la facultăţile de 
drept nu abordează efectiv Codul deontologic, deşi acest subiect este uneori inclus în 
examenul de califi care. Codul deontologic este publicat pe pagina web a Baroului pentru 
a fi  utilizat de avocaţi şi publicul larg.    

În ceea ce ţine de conduita etică reală a avocaţilor, majoritatea surselor au făcut remarce 
descurajatoare. Avocaţii au afi rmat că mulţi colegi de-ai lor acţionează în calitate de „inter-
mediari”, transmiţând mite de la clienţi la judecători, procurori sau alte autorităţi în schim-
bul unui tratament favorabil. După cum s-a menţionat în Factorul 9, mai sus, surse infor-
mate au susţinut că în jur de 75-90% de astfel de încălcări sunt comise de avocaţii care 
sunt foşti procurori, poliţişti sau uneori judecători. Intervievaţii au menţionat că împotriva 
avocaţilor au fost iniţiate mai multe dosare pentru trafi c de infl uenţă, dar, cu toate acestea, 
o asemenea practică încă mai continuă. Un respondent a afi rmat că avocaţii uneori iau 
bani de la clienţi chipurile pentru a da mită judecătorului, dar de fapt păstrează banii pen-
tru sine; dacă ulterior clientul pierde cauza, probabilitatea este mică că el va obiecta ofi cial 
împotriva avocatului pentru că acesta nu a dat mita. Un alt intervievat a declarat că trafi cul 
de infl uenţă este mult mai răspândit acum decât era în vremurile sovietice, când disidenţii 
întotdeauna pierdeau în cauzele politice, dar că în cauzele nepolitice, legea de fapt se re-
specta în 85-90% de cazuri. Intervievatul a susţinut că în prezent 85-90% din cauzele non-
politice sunt afectate de mituire, corupţie şi alte forme de infl uenă neavenită. Se spune că 
unii avocaţi publici şi avocaţi AJC insistă şi primesc plăţi neofi ciale de la clienţii în cauzele 
în care sunt numiţi şi pentru care sunt plătiţi să-i reprezinte gratuit. În timpul vizitei echipei 
de evaluare, un ziar a publicat un articol despre un client care a apelat la asistenţa juridică 
gratuită şi rudele căruia trebuiau să plătească 3.000 de euro (în jur de 3.900 dolari SUA) 
avocatului public pentru ca acesta să-i acorde asistenţă juridică clientului. Reporterul a tel-
efonat la biroul avocatului public, dându-se drept o rudă de-a deţinutului, şi chipurile i s-a 
spus că acesta va trebui să achite o „taxă” suplimentară, care depinde de apărător. ZIARUL 
DE GARDA, Gratis sau contra a 3000 de euro, 16 aprilie 2009, pag. 6. Echipei de asemenea 
i s-a relatat despre existenţa comunicărilor private între judecători şi avocaţi, în pofi da 
interdicţiilor unor astfel de comunicări, stipulate în normele de etică ale ambelor profesii. 
CODUL DEONTOLOGIC, p. 6.3; CODUL DE ETICĂ AL JUDECĂTORULUI, p.16 (adoptat de Ad-
unarea Generală a Judecătorilor din Republica Moldova la 04.02.2000), a se vedea IRJ PENTRU 
MOLDOVA 2007, pag. 77.  

Este imposibil de a verifi ca gradul real de corupţie în rândurile avocaţilor, deoarece mitele 
şi tranzacţiile similare sunt, după natura lor, tranzacţii private între infractori care au tot 
interesul să le păstreze în confi denţialitate. Problema este că percepţia corupţiei de către 
public este foarte înaltă şi această atitudine submină respectul pentru sistemul justiţiei şi, 
în cele din urmă, pentru supremaţia legii. Acest fapt, de asemenea, încurajează corupţia ca 
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atare, deoarece clienţii presupun că trebuie să dea mită şi de aceea ei şi o oferă; judecătorii, 
la rândul lor, aşteaptă să primească mită si deci o acceptă, chiar dacă au solicitat acest lu-
cru din start sau nu. Deseori, potenţialii clienţi îşi aleg avocatul după relaţiile personale 
ale acestuia cu judecătorul sau procurorul şi consideră victoria mult mai importantă decât 
legalitatea. Potrivit organizaţiei Transparency International, pe o scară de la unu (deloc 
corupt) la cinci (extrem de corupt), sectorului judecătoresc al R. Moldova i s-au acordat 
3,7 puncte, 18% dintre persoanele chestionate clasându-l drept cel mai corupt sector 
dintre toate sectoarele incluse în sondaj. Transparency International, Barometrul Global 
al Corupţiei 2009 (2009), poate fi  accesat la www.transparency.org/publications/publica-
tions/gcb2009. Desigur, sectorul judecătoresc este o categorie largă şi, pe lângă avocaţi, 
sunt multe alte profesii juridice şi non-juridice care fac parte din acest sector, de aceea 
nu este clar în ce măsură au contribuit avocaţii la stabilirea acestei percepţii. Corupţia 
este o problemă în întreaga societate moldovenească, poliţia rutieră, profesorii şcolari, 
profesioniştii din sfera ocrotirii sănătăţii, birocraţii şi multe alte grupuri fi ind considerate 
ca având cei mai mulţi reprezentanţi care cer plăţi suplimentare pentru a-şi îndeplini (sau 
nu) îndatoririle.  

Au loc şi încălcări mai puţin remarcabile, însă oricum grave, ale normelor deontologice. 
Uneori avocatul este pasiv sau neatent faţă de dosarul clientului său, obţinând venit din 
volumul dosarelor pe care le acceptă, pe contul calităţii serviciilor juridice. În cadrul in-
terviurilor s-a menţionat că unii avocaţi nu semnează contracte cu clienţi, ci doar acceptă 
plata de la ei, ulterior nedeclarând veniturile respective în scopuri fi scale. În acelaşi timp, 
clienţii nu au drepturi contractuale vis-á-vis de avocat. Un intervievat a susţinut că mulţi 
avocaţi din afara Chişinăului îşi au birourile în clădirile instanţelor judecătoreşti, ceea ce 
contravine prevederilor Codului deontologic (CODUL DEONTOLOGIC, p. 1.5.3), şi că foarte 
mulţi avocaţi încalcă normele cu privire la confl ictul de interese reprezentând ambele părţi 
şi astfel încasând onorarii de la ambii clienţi. Potrivit observaţiilor altor surse, unii avocaţii 
comit încălcări ale normelor de etică criticând pe nedrept şi nerespectuos judecătorii sau 
colegii avocaţi, în timp ce alţii îşi încalcă obligaţiile cu privire la confi denţialitate. 

O sursă şi-a exprimat viziunea precum că încălcările de etică au loc mai rar în companiile 
juridice şi în birourile individuale, deoarece există colegii ale fi rmelor juridice care sunt 
disponibile pentru consultare în chestiuni difi cile de etică şi care, de asemenea, pot con-
stata cazurile de comportament impropriu din partea avocaţilor. Intervievatul respectiv, 
de asemenea, a sugerat că loialitatea faţă de compania juridică şi reputaţia acesteia poate 
contribui la respectarea normelor de etică de către membrii companiei. O altă sursă a sug-
erat că avocaţii trebuie să fi e obligaţi să obţină asigurare împotriva erorilor profesionale 
pentru a-şi proteja clienţii împotriva neglijenţei sau comportamentului profesional ina-
decvat. Această cerinţă ar atrage mai multe companii de asigurare în R. Moldova, care ar 
contribui la îmbunătăţirea comportamentului, impunând anumite standarde, politici şi 
practici avocaţilor pe care îi asigură.  

În privinţa juriştilor care nu practică avocatura, iarăşi, nu există reglementări sau norme de 
etică, cu excepţia interdicţiei privind confl ictele de interese, stipulată în Cod. Proc. Civilă, 
interdicţie despre care se spune că unii dintre aceştia o încalcă. Numeroase surse, inclusiv per-
soane din rândul celor ce nu sunt avocaţi, au susţinut că o astfel de situaţie este inacceptabilă. 
După cum s-a discutat în Factorul 13, mai sus, pentru juriştii independenţii pentru cauze civ-
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ile nu există restricţii cu privire la publicitate, de aceea ei fac publicitate des şi, uneori, într-un 
mod care poate induce în eroare potenţialii clienţi. Aceştia din urmă deseori îi confundă cu 
avocaţii şi nu sunt conştienţi de faptul că normele cu privire la protecţia confi denţialităţii 
care guvernează relaţiile şi comunicărea cu avocaţii nu se aplică la această categorie de 
jurişti. Practic fi ecare intervievat care a făcut comentarii despre juriştii independenţi pentru 
cauze civile a susţinut că aceştia nu declară autorităţilor fi scale veniturile obţinute din serv-
iciile de reprezentare în bază de procură, deoarece onorariile nu sunt indicate în procură şi 
că ei rar încheie contracte de acordare a serviciilor juridice cu clienţi.  

Factorul 17: Proceduri şi sancţiuni disciplinare

Juriştii sunt supuşi procedurilor şi sancţiunilor disciplinare pentru încălcarea stand-

ardelor şi regulilor profesiei.

Concluzie                          Corelaţie: Neutru                              Tendinţa:  

Avocaţii învinuiţi de încălcarea normelor profesionale sunt supuşi unei proceduri disci-
plinare în faţa Comisiei pentru etică şi disciplină, care, în viziunea majorităţii observato-
rilor, a evoluat într-un organ destul de activ, imparţial şi transparent. Cu toate acestea, 
plângerile atât de rar se soldează cu aplicarea sancţiunilor, încât unii avocaţi se îndoiesc 
de faptul că acest organ este sufi cient de riguros şi obiectiv. Împotriva juriştilor care nu 
practică avocatura, în caz de comportament impropriu, nu se aplică măsuri disciplinare 
şi nici sancţiuni (cu excepţia urmăririi penale). 

Analiză/Date generale:

Comisia pentru etică şi disciplină examinează plângerile privind acţiunile avocaţilor şi ca-
zurile de încălcare de către avocaţi a disciplinei şi a normelor de etică profesională, pre-
cum şi adoptă hotărârea corespunzătoare în procedură disciplinară. LEGEA CU PRIVIRE 
LA AVOCATURĂ, art.41(2). Comisia pentru etică şi disciplină este aleasă  de către Congres 
în componenţa a cel puţin 11 avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani, cu un 
mandat de 4 ani. Id. art. 40(1), 41(1).

Petiţiile şi reclamaţiile cu privire la comportamentul avocaţilor urmează să fi e depuse 
Comisiei pentru etică şi disciplină a Baroului, care dispune efectuarea unui control în cazul 
existenţei unor temeiuri sufi ciente. Id. art. 48. Secretarul Comisiei pentru etică şi disciplină9, 
care nu este avocat şi care acordă servicii şi Comisiei de licenţiere, este responsabil de ţinerea 
unui registru al tuturor plângerilor primite şi de transmiterea lor Preşedintelui Comisiei 
pentru etică şi disciplină . REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI 
PENTRU ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ A BAROULUI AVOCAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (adop-
tat la 23.03.2007) (în continuare REGULAMENTUL PRIVIND COMISIA DISCIPLINARĂ) art. 
7(1) şi (2)(b)-(c). Controlul de regulă se exercită de un membru al Comisiei, iar avocatului 
învinuit i se cer explicaţii în scris şi altе materiale necesare pentru adoptarea unei hotărâri 

9 În ceea ce ţine de rolul secretarului, câţiva intervievaţi au menţionat că Comisia pentru etică şi 
disciplină şi Comisia de licenţiere trebuie să-şi aibă proprii secretari şi că sarcinile de lucru ale aces-
tora trebuie să includă mai mult decât doar lucru de secretariat.
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obiective. În cazul în care persoana care a efectuat controlul şi preşedintele Comisiei pen-
tru etică şi disciplină consideră că a avut loc o abatere disciplinară, materialele se prezintă 
Comisiei spre examinare. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 48(3)-(4).   

Pentru intentarea procedurii disciplinare există un termen de prescripţie de şase luni, care, 
în general, se calculează din data comiterii abaterii presupuse, cu câteva ajustări minore. 
Id. art. 50.

Avocatul acuzat are dreptul să participe la examinarea cauzei sale şi să prezinte explicaţii 
direct Comisiei pentru etică şi disciplină. Id. art.48(7). Avocatul este, de asemenea, în 
drept să fi e asistat şi să fi e reprezentat de un avocat la şedinţa Comisiei pentru etică şi 
disciplină la care se examinează cauza sa disciplinară. REGULAMENTUL PRIVIND COMISIA 
DISCIPLINARĂ art. 6(5). Şedinţele Comisiei pentru etică şi disciplină sunt convocate cel 
puţin o dată în lună şi sunt publice, cu excepţia cazurilor când Comisia decide motivat ca 
şedinţa să fi e închisă. Şedinţele Comisiei sunt deliberative dacă participă nu mai puţin de 
2/3 din membrii aleşi, iar hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a mem-
brilor săi. Id. art. 4. În cazul în care avocatul învinuit este subiectul urmăririi penale sau a 
unei cauze penale judiciare, care constituie o abatere disciplinară, procedura disciplinară 
se suspendă (cu întreruperea termenului de prescripţie) până la soluţionarea cauzei. Id. 
art. 6(8).

Comisia poate decide să aplice o sancţiune disciplinară, să efectueze un control supli-
mentar sau să conchidă că nu au avut loc încălcări. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, 
art. 48(6). Sancţiunile disciplinare admisibile includ avertizarea, mustrarea, suspendarea 
activităţii de avocat  sau retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat , aplica-
bile în baza diferitelor temeiuri. Id. art. 49(1). Temeiurile pentru suspendare includ hotărârea 
judecătorească sau disciplinară care dispune suspendarea din funcţie pe o perioadă care 
poate fi  specifi cată în hotărâre, sau  neefectuarea de către avocat a defalcărilor în bugetul 
Baroului la expirarea a 6 luni de la termenul scadent,  până la achitarea integrală a restanţei. 
Id. art. 12(1)(c)-(d). Temeiurile pentru retragerea licenţei sunt: 

• neexercitarea repetată de către avocat, în decursul unui an, a atribuţiilor sale, dacă 
anterior i s-au aplicat sancţiuni disciplinare;

• încălcarea sistematică de către avocat a condiţiilor de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat;

• refuzul repetat, nemotivat, de a acorda asistenţă juridică garantată de stat la 
solicitarea ofi ciilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de Stat; 

• depistarea circumstanţelor care adeveresc acţiunile nelegitime ale avocatului la 
obţinerea licenţei; 

• încălcarea gravă, de o singură dată, a normelor de etică; 
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• rămânerea definitivă a sentinţei instanţei judecătoreşti de condamnare a 
avocatului; 

• pierderea, de către avocat, a cetăţeniei R. Moldova după obţinerea licenţei pentru 
exercitarea profesiei de avocat; 

• încălcarea gravă a prevederilor contractului de asistenţă juridică; şi 

• neindicarea, în contractul de asistenţă juridică, a onorariilor încasate de la client 
sau indicarea unor sume diminuate.  Id. art. 22(1). 

La aplicarea sancţiunii disciplinare de către Comisia pentru etică şi disciplină se ţine cont 
de gravitatea abaterii, de circumstanţele în care aceasta a fost comisă şi de activitatea 
şi comportamentul avocatului. Id. art. 49(2). Adiţional, sancţiunea disciplinară se aplică 
cel mult peste 2 luni de la data constatării abaterii, fără a se lua în calcul perioada pierd-
erii temporare de către avocat a capacităţii de muncă şi afl ării acestuia în concediu. Id. 
art.50(2). Hotărârea Comisiei se comunică imediat părţilor participante, Consiliului Barou-
lui şi (în cazul în care sancţiunea aplicată este retragerea licenţei) Ministerului Justiţiei. În 
termen de cel mult 10 zile, Comisia trimite hotărârea persoanei care a depus plângerea, 
iar în decurs de 30 de zile trebuie să o publice în revista lunară a Baroului. REGULAMENTUL 
PRIVIND COMISIA DISCIPLINARĂ art. 6(9).10  

Sancţiunea disciplinară poate fi  contestată în instanţa de judecată. LEGEA CU PRIVIRE LA 
AVOCATURĂ, art.49(3). A se vedea de asemenea art. 22(3) (care prevde că hotărârea priv-
ind retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat emisă de MJ în baza deci-
ziei Comisiei pentru etică şi disciplină poate fi  atacată în instanţa de judecată). În aşa caz, 
Consiliul Baroului este obligat să consemneze suspendarea activităţii de avocat în lista 
avocaţilor, să publice această informaţie în Monitorul Ofi cial al R. Moldova şi să excludă 
total din listă numele avocatului licenţa căruia a fost retrasă. Id. art. 12(3), 13(3), 25(3).  
Avocatul a cărui licenţă a fost suspendată sau retrasă este obligat să restituie Consiliului 
Baroului, în termen de 10 zile, licenţa şi legitimaţia de avocet. Id. art. 12(2), 13(2). Dacă în 
decurs de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare avocatul sancţionat nu comite o 
nouă abatere, datele despre cauza disciplinară se exclud din dosarul avocatului. Comisia 
pentru etică şi disciplină poate reduce termenul de un an din proprie iniţiativă sau la so-
licitarea avocatului sau anumitor altor entităţi. Id. art. 51.  

Potrivit relatărilor primite de echipa de evaluare, procedurile prevăzite în Legea cu privire 
la avocatură şi în Regulamentul privind Comisia pentru etică şi disciplină, în general, sunt 
respectate; cu toate acestea, există anumite excepţii rare, dar problematice. În privinţa 
primirii iniţiale şi înregistrării plângerilor, un respondent a susţinut că cel puţin unele, dacă 
nu toate, plângerile sunt mai întâi examinate de Preşedintele Consiliului Baroului. Sursa în 
cauză nu crede că Preşedintele este acela care ia hotărâri pe marginea plângerilor, însă a 

  În această ordine de idei, revista trebuie să fi e publicată cu regularitate pe pagina Baroului, însă 
unica ediţie care poate fi  găsită acolo (la 1 iunie 2009) datează cu martie 2006. Cu toate acestea, pe 
pagina web a Baroului sunt publicate separat anunţuri cu privire la rezultatele tuturor proceselor 
disciplinare.
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relatat că circulă zvonuri precum că Preşedintele uneori contactează avocatul şi clientul şi 
încearcă să medieze problema. O altă persoană a declarat că plângerile întotdeauna ajung 
la Comisia pentru etică şi disciplină, cu excepţia cazurilor când ele sunt evident neîntemei-
ate sau nu constituie plângeri ca atare, ci mai degrabă întrebări care ar putea fi  abordate 
personal de Preşedintele Baroului. 

O defi cienţă a procedurii disciplinare, indicată de un şir de avocaţi este faptul că pub-
licul (inclusiv clienţii nesatisfăcuţi) nu sunt bine instruiţi referitor la procedura de depu-
nere a plângerilor. Pe pagina web a Baroului sunt publicate Legea cu privire la avocatură, 
Codul deontologic şi Regulamentul privind Comisia pentru etică şi disciplină, precum şi 
un model de contract de acordare a serviciilor juridice, însă acesta nu face nici o referinţă 
la căile de recurs care pot fi  folosite de client împotriva avocatului. În afară de aceasta, nu 
există programe de educaţie publică (anunţuri la radio sau televiziune, broşuri sau comu-
nicate de presă) prin care cei care utilizează mai puţin internetul ar putea fi  informaţi de-
spre dreptul lor de a iniţia o procedură disciplinară împotriva unui avocat. Astfel, publicul 
larg, în mare parte, nu este conştient despre existenţa procedurii de reclamaţie, modul de 
depunere a plângerilor, termenul de prescripţie de şase luni pentru a depune a plângere, 
şi despre faptul că plângeri pot fi  depuse doar împotriva avocaţilor, dar nu şi a juriştilor 
independenţi pentru cauze civile. Un intervievat a sugerat organizarea unui program de 
educare a publicului, după cum s-a menţionat mai sus, precum şi includerea şi evidenţierea 
câtorva dintre procedurile de reclamare în contractul-model semnat dintre avocat şi cli-
ent, care este publicat pe pagina web a Baroului.  

Potrivit unei relatări, cele mai frecvente plângeri primite de Comisia pentru etică şi 
disciplină sunt legate de faptul că avocaţii primesc bani pentru prestarea serviciilor ju-
ridice, dar că nu le dau clienţilor o recipisă de plată şi nu prestează serviciile respective. 
O altă acuzaţie frecventă este de trădare a clientului de către avocat în favoarea părţii 
opuse. De asemenea, parvin plângeri în privinţa avocaţilor care se prezintă în stare de 
ebrietate sau nepregătiţi şi reclamaţii ocazionale din partea avocaţilor privind conduita 
altor avocaţi. La întrebarea dacă avocaţii supuşi procedurii disciplinare sunt pedepsiţi, 
răspunsurile intervievaţilor au fost diferite. Un intervievat a menţionat trei cazuri care au 
avut loc în 2008, două implicând un avocat care ar fi  furat bani de la clientul său şi un 
caz în care avocatul a minţit un deţinut pentru a obţine informaţii confi denţiale, cazuri în 
privinţa cărora Comisia pentru etică şi disciplină nu a întreprins acţiuni, hotărând că nu 
au existat sufi ciente probe sau că clientului nu i s-au cauzat prejudicii reale. Intervievaţii 
au sugerat că Comisia pentru etică şi disciplină trebuie să dispună de autoritate şi resurse 
pentru a aduna mai multe probe înainte de şedinţa de examinare a cauzei disciplinare şi 
că registrul avocaţilor licenţiaţi trebuie să conţină datele de contact ale avocaţilor în ve-
derea facilitării comunicării cu avocaţii învinuiţi  şi cu potenţialii martori. Cu toate acestea, 
unii intervievaţi au menţionat cazuri când ei personal sau alte persoane au depus plângeri 
împotriva avocaţilor pentru comportament impropriu, inclusiv acceptarea banilor de la 
clienţi fără a acorda serviciile necesare şi că avocaţii care au comis abaterile respective au 
fost sancţionaţi de Comisia pentru etică şi disciplină într-un mod convenabil lor. Câţiva 
intervievaţi au afi rmat că membrii Comisiei pentru etică şi disciplină sunt persoane active, 
obiective şi competente care îşi îndeplinesc atribuţiile bine. Respondenţii erau siguri de 
faptul că dacă împotriva lor s-ar depune o plângere, aceasta ar fi  examinată şi soluţionată 
obiectiv de Comisie. 
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În pofi da aprecierilor, în general, pozitive făcute despre Comisia pentru etică şi disciplină şi 
procedurile sale, rezultatele şedinţelor sale de examinare a cauzelor disciplinare dau motiv 
de îngrijorare precum că aceasta ar putea fi  nejustifi cat de blândă la adoptarea sentinţelor 
pentru abaterile disciplinare reclamate împotriva avocaţilor. După cum indică tabelul de 
mai jos, în ultimii doi ani, mai puţin de 4% din plângeri s-au soldat cu aplicarea sentinţelor 
disciplinare împotriva avocaţilor vinovaţi. Deşi este posibil ca rata extraordinar de mare a 
eliberărilor din funcţie să fi e justifi cată, sau că unele cauze încă se afl ă în curs de examinare 
şi, eventual, s-ar putea solda cu constatarea unor încălcări, este difi cil de a face publicul să 
creadă că Baroul doreşte să supravegheze conduita membrilor săi, dat fi ind că sancţiuni 
se aplică într-un număr limitat de cazuri. Dacă atât de multe plângeri sunt cu adevărat 
neîntemeiate, aceasta ar accentua necesitatea de a educa juriştii şi publicul cu privire la 
prevederile Codului deontologic, termenul de prescripţie de şase luni pentru depunerea 
plângerilor şi altor cerinţe ale procedurii disciplinare. 

PROCEDURA DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA AVOCAŢILOR (25 iunie 2007 – 31 mai 2009)

25 iunie – 31 dec. 

2007

2008 1 ian. – 31 mai 

2009

Nr. cauze examinate de Comi-

sia pentru etică şi disciplină

130 166 82

Rezultatul examinării cauzelor

Sancţiuni disciplinare 8 4 3

Nu s-au constatat abateri / în 
curs de examinare

122 162 79

Sancţiunile aplicate

Avertisment 3 2 3

Mustrare 2 1 0

Suspendarea activităţii de 
avocat

0 0 0

Retragerea licenţei pentru exer-
citarea profesiei de avocat

3 1 0

Sursa: Comisia pentru etică şi disciplină a Baroului. 

În ansamblu, majoritatea observatorilor au complimentat Comisia pentru etică şi disciplină 
şi activitatea sa, remarcând activitatea sa intensivă din ultimul timp şi atitudinea imparţială 
acordată de aceasta drepturilor şi intereselor atât ale reclamanţilor, cât şi ale avocaţilor învinuiţi. 
Comisia de asemenea a fost lăudată pentru faptul că face publice rezultatele deliberărilor sale, 
deşi intervievaţii au recomandat ca aceasta să tindă spre o diseminare mai largă a rezultatelor 
respective şi a informaţiei despre procedurile sale. De asemenea, s-a sugerat că Comisia are 
nevoie de mai multe resurse de investigaţie şi personal pentru a-şi spori efi cienţa.  

Juriştii independenţi pentru cauze civile nu sunt supuşi nici unei proceduri disciplinare, cu 
excepţia urmăririi penale. 



63

IV. Servicii juridice

Factorul 18: Disponibilitatea serviciilor juridice

Un număr sufi cient de jurişti califi caţi exercită profesia de jurist în toate regiunile 

ţării astfel încât toate persoanele au acces adecvat şi oportun la servicii juridice 

corespunzătoare necesităţilor lor. 

Concluzie                          Corelaţie: Neutru                               Tendinţa:  

Numărul avocaţilor a crescut în ultimii câţiva ani. Se consideră că a crescut şi numărul 
juriştilor independenţi pentru cauze civile. Părerea generală este că ar trebui să existe 
mai mulţi avocaţi şi că aceştia ar trebui să fi e repartizaţi geografi c în aşa mod, încât toţi 
cetăţenii să fi e asiguraţi cu acces la asistenţă juridică. 

Analiză/Date generale:

La 1 martie 2009, în R. Moldova erau 1.329 avocaţi licenţiaţi, ceea ce se egalează cu un avo-
cat la 2.684 cetăţeni. A se vedea Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de 
avocat în 2009, elaborată de Baroul Avocaţilor (publicată pe 24.03.09). Aceasta reprezintă 
un spor de circa 30% în ultimii şase ani; în decembrie 2003, în R. Moldova erau 1.027 avocaţi 
(un avocat pentru fi ecare 3.512 cetăţeni). IRPJ PENTRU MOLDOVA 2004, pag. 3. Astfel, actu-
alul raport de 1 avocat la 2.684 persoane în R. Moldova poate fi  comparat cu rapoartele de 
1 avocat la 701 persoane în Bulgaria (unde toţi juriştii independenţi care servesc în calitate 
de reprezentanţi trebuie să fi e avocaţi); 1 avocat la 1.253 persoane în Georgia; şi 1 avocat 
la 4.278 persoane în Armenia (atât Gergia cât şi Armenia permit juriştilor independenţi pe 
cauze civile să presteze servicii juridice).11   

Pe lângă cei 1.329 avocaţi care îşi desfăşoară activitatea în R. Moldova, există şi un număr ne-
determinat de jurişti independenţi pentru cauze civile nereglementaţi. Potrivit unor estimări 
aproximative, există sute, poate chiar o mie de astfel de jurişti independenţi pentru cauze 
civile. Ei aproape cu siguranţă că ar micşora raportul avocat-cetăţean la mai puţin de 2.000. 
Există şi un număr necunoscut de jurisconsulţi care sunt angajaţi în cadrul companiilor com-
erciale, organelor de stat, ONG-uri, etc. Dat fi ind că este imposibil de a afl a câte persoane 
de fapt practică dreptul în R. Moldova şi deoarece clasifi cările profesionale diferă de la ţară 
la ţară, este difi cil de a elabora comparaţii clare, de la ţară la ţară, în privinţa numărului de 
cetăţeni care îi revine unui avocat. Totuşi, poate fi  notat că numărul de persoane la un jurist 
activ în anumite ţări eruopene este după cum urmează:  Franţa – 1329; Germania – 619; Italia 
– 454; Norvegia – 796; Spania – 272; şi Marea Britanie – 489. A se vedea Consiliul Barourilor şi 
a Societăţilor Juriştilor din Europa [în continuare CBSJ], NUMĂRUL JURIŞTILOR ÎN BAROUR-
ILE MEMBRE ALE CBSD (ultima actualizare în 2005), poate şi accesat la www.ccbe.eu/fi lead-
min/user_upload/NTCdocument/table_number_lawyers1_1179905742.pdf;  şi BAZA DE 

11 A se vedea Indicatorii Reformei Profesiei Juridice pentru Bulgaria Vol. II, (mai 2006), pag. 42; 
Indicatorii Reformei Profesiei Juridice pentru Georgia Vol. II (noiem. 2007), pag. 37; şi Indicatorii 
Reformei Profesiei Juridice pentru Armenia Vol. II (dec. 2008), pag. 43. IRPJ-urile menţionate poate fi  
găsite la http://www.abanet.org/rol/publications/legal_profession_reform_index.shtml.
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DATE INTERNAŢIONALE A BIROULUI PENTRU RECENSĂMÂNT AL SUA, ŢĂRI ŞI REGIUNI DUPĂ 
POPULAŢIE:  2005, accesibil la http://www.census.gov/ipc/www/idb/ranks.html.     

Repartizarea geografi că a celor 1.329 avocaţi din R. Moldova în cadrul diferitor unităţi 
teritoriale nu este cunoscută, deoarece nici Baroul şi nici MJ nu tinde să ţină evidenţa 
după astfel de criterii. Un indicator foarte aproximativ ar putea fi  sugerat de repartizarea 
avocaţilor publici şi avocaţilor AJC în ţară. Spre deosebire de Barou şi MJ, Consiliul Naţional 
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat ţine evidenţa şi pune la dispoziţie adresele 
avocaţilor activi. Repartizarea lor este ilustrată în tabelul de mai jos: 

AVOCAŢI PUBLICI ŞI AVOCAŢII CE ACORDĂ ASISTENŢĂ JURIDICĂ LA CERERE DUPĂ 

POPULAŢIE ŞI UNITATE TERITORIALĂ

UNITATE 

TERITORIALĂ

NUMĂRUL 

AVOCAŢILOR

NUMĂRUL TOTAL 

AL POPULAŢIE

POPULAŢIA LA UN 

AVOCAT

Chişinău 135 785.087 5.815

Bălţi                                 18 148.114 8.229

Anenii Noi     4   83.105 20.776

Basarabeasca     6   29.500 4.917

Briceni     3   76.590 25.530

Cahul   12 123.808 10.317

Cantemir     3   63.406 21.135

Călăraşi     3   79.604 26.535

Căuseni     4   92.904 23.226

Cimişlia     3   62.903 20.968

Criuleni     3   72.787 24.262

Donduşeni     2   46.388 23.194

Drochia     6   91.492 15.249

Dubăsari     1   35.211 35.211

Edineţ     3   83.884 27.961

Făleşti     3   93.600 31.200

Floreşti     3   91.492 30.497

Glodeni     5   62.893 12.579

Hânceşti     3 123.499 41.166

Ialoveni     6   97.987 16.331

Leova     4   53.896 13.474

Nisporeni     6   67.386 11.231

Ocniţa     4   56.801 14.200

Orhei     1 125.915 125.915

Rezina     3   53.200 17.733
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Râşcani     2   71.297 35.649

Sângerei     4   93.906 23.477

Soroca     2 101.489 50.745

Străşeni     1   91.491 91.491

Şoldăneşti     2   44.109 22.055

Ştefan Vodă     3   72.498 24.166

Taraclia     2   44.609 22.305

Teleneşti     6   74.916 12.486

UTA Găgăuzia   10 159.717 15.972

TOTAL 276 3.455.484 12.519 (media)

Sursele: Biroul Naţional de Statistică (numărul de populaţie la 01.01.08); Consiliul Naţional 
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (numărul avocaţilor la 06.10.2008).  

Presupunând că repartizarea avocaţilor AJC şi a tuturor avocaţilor este aproximativ la fel, pare 
să existe o discrepanţă în privinţa distribuirii avocaţilor pe teritoriul ţării. O unitate teritorială 
(Basarabeasca) are de 25 ori mai mulţi AJC decât altă unitate (Orhei). Datele respective 
sugerează că accesul la justiţie poate fi  foarte difi cil în anumite regiuni din R. Moldova.  

Numărul avocaţilor licenţiaţi în R. Moldova a sporit în ultimii ani din diverse motive, inclusiv 
afl uxul de foşti procurori şi judecători care se pensionează mai devreme, creşterea (până 
nu demult) a numărului facultăţilor de drept şi a numărului absolvenţilor facultăţilor de 
drept, precum şi îmbunătăţirea procedurii de admitere în profesie a Baroului. Cu toate ace-
stea, câţiva respondenţi şi-au exprimat viziunea că, în general, ar trebui să existe mai mulţi 
avocaţi, cel puţin să fi e mai mulţi avocaţi competenţi şi capabili să se descurce cu dosare 
complicate. În afară de aceasta, majoritatea persoanelor care au abordat această problemă 
au menţionat că repartizarea, dacă nu numărul total, de avocaţi trebuie îmbunătăţit, de-
oarece anumite regiuni mai îndepărtate duc lipsă de reprezentanţi ai acestei profesii.  

Factorul 19:  Servicii juridice pentru cei dezavantajaţi

Juriştii participă la programe speciale menite să asigure că toate persoanele, în special 

nevoiaşii şi cei privaţi de libertate, au acces efectiv la servicii juridice. 

Concluzie                           Corelaţie: Neutru                             Tendinţa:   

Conform unei legi noi care este în vigoare de mai puţin de un an, avocaţii servesc în 
calitate de avocaţi publici şi avocaţi care acordă asistenţă juridică la cerere în cauze pe-
nale. Nu este clar cât de bine vor fi  acordate serviciile respective în baza noii legi, deşi 
sistemul de repartizare a asistenţei juridice s-a îmbunătăţit. Deşi legea prevede acorda-
rea asistenţei juridice şi în cauzele civile şi administrative, prevederile respective ale legii 
încă nu sunt puse în aplicare. Avocaţii, de asemenea, acordă servicii pro bono prin inter-
mediul ONG-urilor sau de sine stătător.
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Analiză/Date generale:

Dreptul la apărare este garantat de Constituţie şi că în tot cursul  procesului, părţile au 
dreptul să fi e asistate de un avocat, ales sau numit din ofi ciu. CONST., art. 26(1), 26(3). A se 
vedea CONVENŢIA EUROPEANĂ art. 6.3(c)12.  Până în prezent, R. Moldova a oferit asistenţă 
juridică gratuită persoanelor dezavantajate în anumite cauze penale.  

În conformitate cu Cod. Proc. Penală, organul de urmărire penală şi instanţa de judecată 
sunt obligate să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică 
din partea unui apărător independent. Asistenţa juridică trebuie să fi e acordată gratuit în 
cazul în care bănuitul, învinuitul sau inculpatul nu dispune de mijloacele fi nanciare nec-
esare pentru a achita serviciile respective. Bănuitul are dreptul la asistenţa unui apărător 
din momentul când este recunoscut în atare calitate; învinuitul sau inculpatul are dreptul 
la apărare din momentul punerii acestuia sub învinuire. COD. PROC. PENALĂ, art. 17(3), 
17(5), 64(2)(5), 66(2)(5). Sunt prevăzute 11 circumstanţe în care participarea apărătorului 
la procesul penal este obligatorie, inclusiv, printre altele, cazurile în care bănuitul/învinu-
itul/inculpatul este minor sau lipsit de capacitate în alt mod, se afl ă în arest preventiv sau 
i se incriminează o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă.  Id. art. 
69(1). Cod. Proc. Penală nu conţine nici o prevedere care ar impune verifi carea mijloacelor 
sau prin care s-ar cere prezentarea dovezilor de incapacitate de plată şi astfel practica 
autorităţilor este de a considera participarea obligatorie a apărătorilor ca fi ind sinonimă 
cu dreptul la asistenţă juridică gratuită.  

Până nu demult, serviciile de asistenţă juridică gratuită erau acordate de aşa-numiţii 
avocaţi din ofi ciu (în continuare ADO) care erau numiţi de organul de urmărire penală sau 
de instanţa de judecată. Potrivit celor mai multe relatări, retribuţia ADO era mică, aceştia 
primind o remunerare zilnică de cel mult 100 lei (aproximativ 9 dolari SUA) şi diligenţa şi 
performanţa lor deseori fi ind pe măsura retribuţiei. În cadrul interviurilor s-a menţionat 
că ADO se plimbau în preajma instanţelor de judecată şi a inspectoratelor de poliţie în 
speranţa de a fi  numiţi pentru a îndeplini sarcini nominale pentru bănuiţi şi inculpaţi, cum 
ar fi  mărturisirea citirii drepturilor sau interogărilor, semnarea documentelor solicitate de 
procurori sau asistarea pasivă la şedinţele de judecată. Deseori, ADO respectivi erau foşti 
colegi de-ai reprezentanţilor organelor poliţiei, procurorilor sau judecătorilor care îi nu-
meau pentru a îndeplini astfel de sarcini.  

Potrivit OSCE, în cazul când avocatul unei părţi nu se prezenta la şedinţa de judecată, 
instanţa, de regulă, numea un alt avocat care să servească în calitate de ADO pentru 
partea respectivă şi-i acorda doar cinci-zece minute pentru a face cunoştinţă cu dosarul. 
RAPORTUL OSCE DE MONITORIZARE A PROCESELOR JUDICIARE, pag. 45-46. Un inter-
vievat a menţionat că avocaţii din biroul de avocaţi care era cel mai aproape de instanţa 
de judecată se prezentau pe schimburi în instanţa de judecată ca să fi e în stare să asigure 
clienţii cu asistenţă juridică doar în circumstanţele respective. Comentând asupra rapor-
tului OSCE, un intervievat a afi rmat că, de obicei, instanţele judecătoreşti sunt dispuse să 

12 În cauza Airey c. Irlanda, 23 CEDO ser. A (1979), dreptul respectiv a fost extins pentru a include 
cauzele civile în care dreptul la asistenţă juridică gratuită este indispensabil pentru acces efi cient la 
instanţa de judecată.
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amâne procesul pe câteva zile pentru a le permite ADO să se pregătească. Aceştia, însă, 
de regulă, preferă să nu amâne examinarea cauzei deoarece remunerarea lor este aceeaşi, 
fi e că ei purced imediat la reprezentarea clientului în instanţă sau iau o săptămână pentru 
a se pregăti. ADO, de asemenea, trebuie să prezinte facturi spre plată, inclusiv să indice 
serviciile acordate şi orele lucrate, care urmează să fi e aprobate de organul care i-a nu-
mit, care poate să excludă, ca nefi ind necesare sau excesive, unele servicii pentru care 
aceştia solicită remunerare. Această practică a afectat semnifi cativ independenţa ADO şi 
cu siguranţă că le afecta verva cu care aceştia apărau interesele clienţilor. Deşi unii ADO 
reprezentau clienţii într-un mod diligent şi efi cient, viziunea generală a publicului despre 
aceşti avocaţi era negativă.  Id. pag. 44-48.  

Ca răspuns la defi cienţele percepute în vechiul sistem, în 2006 în R. Moldova a fost lansat 
un proiect-pilot în cadrul căruia erau utilizaţi avocaţi publici salariaţi, din mijloacele băneşti 
ale Fundaţiei Soros, pentru a reprezenta bănuiţii în cauzele penale şi inculpaţii care nu-
şi puteau permite un avocat. Considerând proiectul un succes, Parlamentul a adoptat în 
2007 Legea cu privire asistenţa juridică garantată de stat pentru a institui sistemul dublu 
de avocaţi publici cu normă deplină, şi avocaţi AJC, cu normă parţială, pentru a acorda 
asistenţă juridică. Termenul de „avocaţi pentru asistenţa juridică la cerere”, denumiţi 
„avocaţi AJC”, a fost inventat în încercarea de a exclude conotaţia negativă a ADO. Le-
gea cu privire asistenţa juridică garantată de stat prevede că asistenţa juridică califi cată 
gratuită va fi  acordată persoanelor eligibile practic în întreaga gamă de servicii juridice, 
inclusiv în cauzele civile, reprezentarea în faţa autorităţilor administrative în cauze com-
plexe, şi apărarea în cauzele penale. LEGEA CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ, art. 2, 19 
(1). Legea cu privire asistenţa juridică garantată de stat a intrat în vigoare la 1 iulie 2008, 
însă din motive bugetare, intrarea în vigoare a prevederilor care autorizează acordarea 
asistenţei juridice fi nanţată de stat în cauzele civile şi administrative, a fost amânată până 
la 1 ianuarie 2012. Id. art. 37(1). Mai mult, partea sistemului care se referă la avocatul pub-
lic este în continuare fi nanţată de Fundaţia Soros (unii avocaţi publici suplimentari fi ind 
fi nanţaţi de Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (în con-
tinuare UNICEF), nefi ind specifi cată data când statul îşi va asuma acest cost. Dat fi ind că 
în prezent asistenţa juridică gratuită se axează pe apărarea în cauzele penale (şi reprezen-
tarea în cauzele civile de către avocaţi a anumitor persoane incapabile, în baza articolelor 
304 şi 316 din Cod. Proc. Civilă), în prezent doar avocaţii acordă asistenţa juridică garantată 
de stat. Odată ce Legea cu privire asistenţa juridică garantată de stat va fi  implementată 
în întregime, probabil că asistenţa juridică gratuită în cauzele civile şi serviciile de consul-
tare vor fi  preluate de juriştii independenţi pentru cauze civile. Legea cu privire asistenţa 
juridică garantată de stat, de asemenea, prevede acordarea „asistenţei juridice primare”, 
care constă din asistenţă de bază care urmează să fi e acordată de ONG-uri şi para-jurişti, 
însă s-a menţionat că acest aspect la fel a fost amânat din cauza mijloacelor fi nanciare 
limitate. LEGEA CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ, art. 15-18.  

Legea cu privire asistenţa juridică garantată de stat prevede administrarea în comun a 
sistemului de acordare a asistenţei juridice de către MJ, Barou şi Consiliul Naţional pentru 
Asistenţa Juridică Garantată de Stat, principalul rol şi responsabilităţile de administrare 
urmând să fi e exercitate de Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. 
Id. art. 8-11. Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat este alcătuit din 
şapte membri, toţi dintre care îşi exercită funcţiile pro bono, fi ind numiţi pe un termen de 
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patru ani. Doi dintre ei sunt numiţi de MJ, doi de Barou şi câte unul de Ministerul Finanţelor, 
CSM şi, colectiv, de ONG-uri şi comunitatea academică. Id. art. 11. Printre alte funcţii, Con-
siliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat stabileşte şi monitorizează ac-
tivitatea a cinci ofi cii teritoriale de asistenţă juridică, jurisdicţia cărora coincide cu cea a 
celor cinci curţi de apel din R. Moldova. Ofi ciile teritoriale sunt acelea care, de fapt, acordă 
asistenţa juridică prevăzută de Legea cu privire la asistenţa juridică. Id. art. 14.   

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi-a început activitatea im-
ediat, adoptând regulamente cu privirea la funcţionarea sa internă, funcţionarea ofi ciilor 
teritoriale, selectarea avocaţilor publici şi a avocaţilor AJC, activităţile avocaţilor publici, 
procedurile de acordare a asistenţei juridice de urgenţă, metodologia de calcul a veni-
turilor, formularul care urmează să fi e completat de persoanele care solicită asistenţă 
juridică şi remunerarea avocaţilor AJC. A se vedea pagina web a Consiliului Naţional pen-
tru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, unde sunt publicate regulamentele respective, la 
http://www.cnajgs.md/13/?L=1.

După cum s-a menţionat în Factorul 13, mai sus, suma iniţială a retribuţiei avocaţilor AJC 
s-a dovedit a fi  atât de neatrăgătoare, încât relativ puţini avocaţi s-au înscris pentru a acor-
da astfel de servicii. După adoptarea, în decembrie 2008, a unui regulament modifi cat 
s-a reuşit mai bine de a atrage avocaţi, deşi toţi avocaţii AJC intervievaţi la această etapă 
rămân nesatisfăcuţi de grafi cul plăţilor şi a limitelor impuse asupra retribuţiei zilnice. O 
îmbunătăţire semnifi cativă faţă de sistemul vechi este că, la încheierea unui dosar, avocaţii 
AJC prezintă facturi ofi ciilor teritoriale în baza cărora ei sunt plătiţi prompt. Organul de 
urmărire penală şi instanţa de judecată nu mai trebuie să aprobe orele lucrate sau lucrul 
efectuat de avocaţi. Avocaţii AJC care doresc să activeze în aşa calitate semnează un con-
tract pe şase luni; cu toate acestea, nu au fost sufi cienţi doritori de a se angaja în atare 
calitate chiar şi fi ind acordată o remunerare mai înaltă, ca să fi e necesar de a organiza un 
concurs pentru selectarea avocaţilor AJC. După cum s-a discutat anterior în prezentul IRPJ, 
avocaţii care nu s-au angajat să servească drept avocaţi AJC sunt obligaţi să o facă la solici-
tarea ofi ciului teritorial şi pot să-şi piardă licenţa dacă refuză repetat şi neîntemeiat să facă 
acest lucru. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 22(1)(b’), 46(1)(a’); a se vedea Factorul 
1 şi Factorul 21. Cu toate acestea, până în prezent nu au fost probleme legate de refuzul 
avocaţilor de a servi în calitate de avocaţi AJC. 

Se preconizează că în toate cinci ofi cii teritoriale eventual vor fi  avocaţi publici salariaţi, cu 
normă deplină, însă în momentul vizitei echipei de evaluare, erau doar nouă avocaţi pub-
lici salariaţi şi toţi erau localizaţi în Chişinău. În cadrul interviurilor s-a menţionat că UNICEF 
planifi ca să angajeze încă zece avocaţi publici până la sfârşitul lunii mai 2009 care să se 
ocupe de cauzele ce implică minori; sursele au indicat că cel puţin câte unul dintre avocaţii 
publici nou-aleşi va fi  numit la fi ercare ofi ciu teritorial, restul fi ind localizaţi înChişinău.  

În cazul în care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are nevoie de un 
avocat care să acorde asistenţă juridică califi cată, instituţia respectivă contactează ofi -
ciul teritorial pentru a repartiza dosarul unui avocat AJC sau avocat public. Sistemul re-
spectiv este mai efi cient prin faptul că exclude organul de urmărire penală şi instanţa de 
judecată din procesul de selectare a avocaţilor. Ofi ciile teritoriale menţin o listă alfabetică 
a avocaţilor AJC contractaţi din teritoriu şi repartizează dosarele în strictă conformitate cu 
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lista respectivă. În Chişinău, avocaţii publici sunt numiţi prin rotaţie de ofi ciul teritorial care, 
de regulă, alternează repartizarea dosarelor între avocaţii publici şi avocaţii AJC. Această 
modalitate variază după necesitate pentru a menţine o sarcină de dosare adecvată, dar nu 
excesivă, pentru avocaţii publici. Actuala sarcină medie de dosare constituie 10-15 dosare 
în curs de examinare, volum care este considerat acceptabil de către intervievaţi.  

Deţinuţii, în cadrul proceselor penale şi cu privire la contravenţiile administrative, de ase-
menea, pot primi asistenţă juridică „de urgenţă”. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 
19(1)(b), 28. Aceasta se referă la practica de a numi un avocat în perioada de timp când 
ofi ciul teritorial nu este deschis. Avocaţii AJC care doresc să participe la acest program 
sunt incluşi într-o listă periodic actualizată a „ofi ţerilor de serviciu”, iar lista este transmisă 
autorităţilor de drept locale. Doar pentru faptul că aceşti avocaţi sunt permanent prezenţi 
în calitate de ofi ţeri de serviciu, ei sunt plătiţi 40 lei (circa 3,50 dolari SUA) pe zi. Autorităţile 
trebuie să apeleze la avocaţii AJC care sunt incluşi în grafi cul de serviciu conform listei, iar 
avocatul AJC desemnat acordă asistenţă juridică imediat, şi ulterior continuă să servească 
în calitate de reprezentant al deţinutului pe tot parcursul procesului acestuia. O sursă a 
declarat că, într-un ofi ciu teritorial, poliţia şi procurorii care au apelat la serviciile avocaţilor 
AJC cu acest scop au încetat să respecte lista ofi ţerilor de serviciu şi, în loc de aceasta, timp 
de câteva săptămâni au repartizat dosare de urgenţă unui grup de avocaţi care erau foşti 
poliţişti sau procurori. Plângerea sursei la ofi ciul teritorial nu s-a soldat cu succes. Avocaţii 
care acordă asistenţă juridică „de urgenţă” de asemenea se confruntă cu difi cultatea de a 
obţine acces la clienţii deţinuţi în afara orelor de lucru (a se vedea Factorul 3, mai sus), iar 
clienţii lor întâmpină difi cultăţi în încercarea de a-şi dovedi eligibilitatea pentru primirea 
asistenţei juridice gratuite după orele de serviciu. 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat a reuşit să organizeze, ex-
clusiv pentru avocaţii publici şi avocaţii AJC, o serie de seminare fi nanţate de NORLAM. În 
plus, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat ar trebui să aibă acces 
la INJ cu scop de a organiza cursuri de orientare şi IJC. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, 
art.12(1)(b), 29(6).

În tabelul ce urmează este refl ectat un volum mare de asistenţă juridică acordată în baza 
noii Legi cu privire la asistenţa juridică în primele şase luni de la adoptare. 

 ACTIVITATEA CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢA JURIDICĂ GARANTATĂ 

DE STAT ŞI A COMPONENTELOR SALE, 1 IULIE – 31 DECEMBRIE 2008

Ofi ciul terito-

rial

Numărul 

angajaţilor

Numărul 

avocaţilor AJC 

şi avocaţilor 

publici

Numărul 

solicitanţilor 

de asistenţă 

juridică 

califi cată

Numărul 

solicitanţilor 

de asistenţă 

juridică 

urgentă

Chişinău 6 145 3417 287

Bălţi 4 70 716 104

Cahul 3 21 229 44
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Bender/
Căuşeni

3 11 76 7

Comrat 3 11 53 2

TOTAL 19 258 4491 444

Sursa: Hotărârea nr. 4 a Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 
(26.02.2009).

Dat fi ind caracterul nou al noii Legi cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi faptul 
că ea nu este încă pe deplin implementată, este prea devreme de a-i aprecia efi cacitatea. 
Trebuie de menţionat că persoanele care acordă asistenţă juridică garantată de stat au fost 
învinuite de solicitări inadecvate de plăţi suplimentare şi în lunile ce au urmat după intrarea 
în vigoare a legii. A se vedea Factorul 16, mai sus. Câteva surse au indicat că noul regim de 
asistenţă juridică s-a bucurat de puţină susţinere sau implicare din partea Consiliului Ba-
roului, sugerând că conducerea Baroului preferă vechiul program de numire a avocaţilor 
din ofi ciu. Sursele au menţionat că Baroul a fost un participant reticent la elaborarea Legii 
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi nu se implică nici în implementarea aces-
teia. Se spune că acesta este principalul motiv din care Baroul are doar doi din cei şapte 
reprezentanţi în Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.  

În prezent, asistenţă juridică gratuită se acordă şi de anumite ONG-uri şi avocaţi. Promo-
Lex, Centrul de Drept pentru Avocaţi, Amnesty International şi Juriştii pentru Drepturile 
Omului se număr printre ONG-urile care acordă asistenţă juridică în domeniile de interes 
special al acestora. Aceasta include asistenţa persoanelor dezavantajate (deşi nu întot-
deauna nevoiaşe) în cauze ce ţin de refugiaţi, tortură sau care se afl ă pe rol la CtEDO. 
Numeroşi avocaţi intervievaţi de echipa de evaluare au menţionat că ei îndeplinesc un 
volum semnifi cativ de lucru pro bono pentru clienţi, deşi volumul real de lucru şi situaţia 
economică al clienţilor respectivi nu poate fi  verifi cat. Desigur, în anumite cazuri lucrul 
gratuit se face în favoarea prietenilor sau rudelor sau în vederea unei reciprocităţi pe viitor, 
pe când în alte cazuri serviciile de asistenţă juridică legitime sunt acordate gratuit unor 
persoane dezavantajate necunoscute. De exemplu, după protestele din 7 aprilie, Consiliul 
Baroului a emis un comunicat de presă anunţând că mulţi dintre membrii săi se ofereau în 
mod voluntar să reprezinte persoanele deţinute fără plată, şi există indicii că foarte mulţi 
avocaţi chiar au făcut acest lucru. 

Persoanelor nevoiaşe li se acordă asistenţă gratuită şi în cauze civile, inclusiv în cazurile 
de divorţ, moştenire şi întreţinere a copiilor, prin intermediul a şase clinici juridice care 
activează în prezent în R. Moldova, fi ind fi nanţate de ONG-uri. Acestea includ clinica creată 
mai mult timp în urmă cu ajutorul Fundaţiei Soros în cadrul Universităţii de Stat din Moldo-
va, amplasată în Chişinău, şi clinicile create mai recent de ABA ROLI la Bălţi, Cahul, Comrat, 
Parkani şi Tiraspol. ABA ROLI, de asemenea, implementează un program al „avocaţilor de 
teren” prin intermediul căruia zece avocaţi acordă servicii juridice gratuite persoanelor de 
la sat, din diferite regiuni ale R. Moldova.  

Actualmente, informaţia cu privire la existenţa şi volumul de servicii juridice gratuite 
acordate de juriştii independenţi pentru cauze civile nu este disponibilă. După cum s-a 
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menţionat anterior, partea din Legea cu privire asistenţa juridică garantată de stat care 
ar putea acoperi acordarea serviciilor de către aceştia încă nu a intrat în vigoare şi se pare 
că nu există nici o organizaţie creată de această categorie de jurişti care să ofere ofi cial 
asistenţă de aşa natură. 

Factorul 20: Soluţionarea alternativă a disputelor

Juriştii îşi informează clienţii despre existenţa şi disponibilitatea medierii, arbitrajului 

sau altor alternative care să înlocuiască soluţionarea litigiilor în instanţa de judecată.

Concluzie                           Corelaţie: Neutru                             Tendinţa:  

Soluţionarea alternativă a disputelor constă din arbitraj, mediere şi conciliere. În R. 
Moldova sunt prezente elemente ale tuturor celor trei componente, însă nici una dintre 
ele nu este acceptată sau utilizată pe larg.  R. Moldova are de mult timp legi cu priv-
ire la arbitraj şi există cel puţin patru tipuri de instanţe care examinează diferite tipuri 
de cauze. Uneori instanţele de judecată recomandă soluţionarea cauzelor prin arbitraj, 
însă, de obicei, această metodă nu se foloseşte. Medierea există neofi cial de câţiva ani 
şi recent a fost ofi cializată prin lege. Cu toate acestea, legea cu privire la mediere se 
foloseşte rar şi majoritatea avocaţilor ezită să recomande această practică. 

Analiză/Date generale:

Arbitrajul a fost ofi cial recunoscut în 1994, odată cu adoptarea primei legi cu privire la 
arbitraj LEGEA REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA JUDECATA ARBITRALĂ (ARBITRAJ) 
(adoptată la 31.05.94). Legea respectivă a fost recent înlocuită cu o nouă lege cu privire 
la arbitraj. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA ARBITRAJ (adoptată la 22.02.2008) 
(în continuare LEGEA CU PRIVIRE LA ARBITRAJ). Noua lege prevede că obiectul unei 
convenţii arbitrale pot face drepturile patrimoniale şi anumite drepturi nepatrimoni-
ale, deşi pretenţiile care ţin de dreptul familiei, pretenţiile izvorâte din contractele de 
locaţiune (chirie) a încăperilor de locuit şi alte dispute de acest fel nu pot face obiectul 
unei convenţii arbitrale. Id. art. 3. Arbitrajul poate fi  instituţionalizat  ca organ permanent 
pe lângă camere de comerţ, burse, uniuni, asociaţii sau alte organizaţii. Id. art. 6(2).  Arbi-
trajul şi soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, de asemenea, sunt recunoscute în baza 
Cod. Proc. Civilă, care prevede încetarea unui proces sau transmiterea lui spre soluţionare 
pe cale arbitrală în cazul când părţile au încheiat un contract prin care litigiul urmează a 
fi  soluţionat pe cale arbitrală. COD. PROC. CIVILĂ art. 267(d)(e). Legea cu privire la arbitraj 
prevede atât arbitrajul ad-hoc, unde părţile încheie un acord prin care convin să supună 
arbitrajului litigiile ce ar putea să apară între ele, cât şi clauze cu privire la arbitraj care 
de regulă sunt inserate în contractele comerciale şi prevăd arbitrajul drept modalitate de 
soluţionare a unor eventuale dispute între ele. Id. art. 6(3) şi 8(1) (2). Deşi există anumite 
restricţii cu privire la persoana care poate fi  arbitru, nu există nici o procedură de pregătire 
sau autorizare a arbitrilor. Id. art. 11(1) (2). Se presupune că această procedură este lăsată 
la discreţia organizaţiei la care este anexată instanţa de arbitraj. În cazul în care între părţi 
este încheiată o convenţie de arbitraj, iar o parte iniţiază o acţiune în judecată privind 
litigiul care constituie obiectul convenţiei de arbitraj, instanţa trebuie să scoată cererea de 
pe rol şi să trimită litigiul spre soluţionare în arbitraj, cu excepţia cazului în care instanţa 
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de judecată constată că convenţia respectivă este nulă, nevalabilă sau nesusceptibilă. Id. 
art. 9(1).  

Deşi arbitrajul este folosit, el este limitat la anumite ramuri sau părţi. În R. Moldova există 
patru instanţe active unde litigiile pot fi  soluţionate prin arbitraj. Prima este Curtea de 
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova din Chişinău, care soluţionează litigii prin arbitraj în cazul în care cel puţin una 
dintre părţi este persoană fi zică sau juridică străină. Curtea are stabilit un complet de arbi-
tri, însă nu este foarte activă, soluţionând prin arbitraj nu mai mult de 20 de litigii pe an. A 
doua instanţă este o fi lială a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova, 
unde pot fi  soluţionate prin arbitraj controversele dintre companiile de transport. Cea de-
a treia instanţă este parte a Uniunii Producătorilor Agricoli, care abordează disputele ce ţin 
de privatizarea pământului care a avut loc după desfi inţarea gospodăriilor colective. Într-
un timp, această instanţă era foarte activă şi chiar şi în prezent se spune că are opt ofi cii cu 
65 arbitri. În ultimii ani, arbitrii săi servesc mai mult ca mediatori, încercând să convingă 
părţile să soluţioneze amiabil disputele ce ţin de hotarele dintre loturile de pământ sau 
alte chestiuni minore. Potrivit unei relatări, instanţa agricolă în prezent examinează doar 
două-trei litigii pe an, valoarea acţiuniunilor fi ind foarte mică. Cea de-a patra instanţă este 
o ramură a Asociaţiei Juriştilor Independenţi din R. Moldova. Tradiţional, această asociaţie 
şi instanţa sa de arbitraj se axează pe chestiuni ce ţin de dreptul bancar şi litigii între bănci, 
însă ea şi-a extins activitatea şi include întreaga gamă de dispute comerciale. În prezent, 
această instanţă examinează cel mult şase litigii pe an. Într-un timp exista şi o a cincea 
instanţă de arbitraj, care era un proiect-pilot al unei organizaţiei din Marea Britanie cu 
scopul de a satisface necesităţile întreprinderilor comerciale în general. La apogeul proiec-
tului, exista o reţea de instanţe de arbitraj în 12 regiuni care funcţionau în baza ONG-urilor 
locale, însă care şi-au încetat activitatea odată cu încetarea fi nanţării internaţionale.  

Câţiva avocaţi au menţionat că ei le recomandă arbitrajul clienţilor lor, mai ales să includă 
această metodă de soluţionare a litigiilor în contractele comerciale, dar că clienţii foarte 
rar decid să includă în contracte astfel de clauze. În special rare sunt convenţiile de arbitraj 
ad-hoc.  

Medierea a fost ofi cial recunoscută în R. Moldova odată cu adoptarea în 2007 a unei legi 
cu privire la mediere. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA MEDIERE (adoptată la 
14.06.2007, în vigoare din 01.07.2008). Până la apariţia legii, medierea evoluase neofi cial 
dintr-un proces iniţiat de Institutul de Reformă Penală şi alte instituţii. Legea adoptată în 
2007 prevede existenţa unui Consiliu de mediere, alcătuit din nouă membri desemnaţi de 
MJ în baza rezultatelor unui concurs public, cel puţin şapte dintre care trebuie să fi e din 
rândul mediatorilor sau să fi e reprezentanţi ai corpului academic sau comunităţii ONG-
urilor. Id. art. 21(2). Medierea este menită să fi e utilizată pentru litigiile civile, ce ţin de 
dreptul familiei şi chiar în cauzele penale. Id. art. 2(3), a se vedea de asemenea art. 30-37. În 
cazul în care ambele părţi convin să soluţioneze litigiul prin mediere, acţiunea în judecată 
se suspendă până la încheierea procesului de mediere, cauzele penale însă continuă ne-
fi ind întrerupte. Id. art. 30(3), 32(6). Nu este necesar ca potenţialii mediatori să fi e jurişti 
şi de fapt ei trebuie doar să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să nu aibă anteced-
ente penale. Id. art. 12. Pregătirea mediatorilor trebuie să se asigure de către instituţiile de 
învăţământ superior şi INJ, şi cei care au urmat cursurile de pregătire iniţială de mediator 
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pot ulterior fi  atestaţi de Consiliul de mediere. Id. art. 13-15. Consiliul de mediere ţine un 
tabel al mediatorilor care este publicat pe pagina web a MJ şi în Monitorul Ofi cial. Id art. 
17. Mediatorii sunt supuşi obligaţiilor de asigurare a confi denţialităţii şi altor obligaţii de 
etică şi pot fi  traşi la răspundere disciplinară pentru comiterea încălcărilor. Id. art.8-11, 19. 

La data de 19 decembrie 2008, 56 de persoane fusese instruite la INJ şi atestate în calitate 
de mediatori în R. Moldova. Potrivit unui intervievat, în calitate de mediatori servesc unii 
avocaţii şi jurişti care nu sunt avocaţi, însă majoritatea lor sunt psihologi. Dat fi ind faptul 
că medierea, ca proces ofi cial, este încă foarte nou, juriştii au experienţă foarte limitată cu 
această metodă de soluţionare a litigiilor şi uneori nu sunt siguri ce înseamnă medierea. 
Câţiva intervievaţi au confundat medierea, care ca şi arbitrajul, implică o parte terţă neutră 
şi obiectivă, cu astfel de metode ca tranzacţia de împăcare sau acordul de recunoaştere 
a vinovăţiei care, de regulă, nu implică o parte terţă. Medierea în litigiile ce ţin de drep-
tul familiei şi în multe cauze penale ia forma concilierii, scopul căreia este de a restabili 
părţile în poziţiile lor înainte de confl ict şi de a le permite să-l soluţioneze amiabil. O sursă 
a menţionat că medierea se foloseşte rar, parţial din cauza îngrijorărilor cu privire la ex-
ecutarea hotărârilor respective, în timp ce altă sursă a afi rmat că sistemul de mediere este 
prea birocratic. Un al treilea respondent a susţinut că medierea nu se foloseşte deoarece 
statul nu fi nanţează această practică. Alţii au sugerat că avocaţii şi alţi jurişti care servesc în 
calitate de reprezentanţi se opun medierii şi, în general, soluţionării alternative a dispute-
lor de frică că aceasta ar putea duce la pierderea clienţilor sau, cel puţin, la o reducere a 
numărului de înfăţişări în instanţă şi a remunerării.  
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V. Asociaţii profesionale

Factorul 21: Administrarea şi independenţa organizaţiei

Asociaţiile profesionale ale juriştilor se autoadministrează, sunt democratice şi inde-

pendente faţă de autorităţile de stat.

Concluzie                           Corelaţie: Neutru                             Tendinţă:   

Baroul este în fond o instituţie democratică, în majoritatea aspectelor - independentă şi 
se autoadministrează. Implicarea continuă a MJ în emiterea hotărârilor privind licenţierea 
şi autoritatea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat în anu-
mite situaţii ce ţin de disciplină, ar putea prezenta unele probleme. Nu există o asociaţie 
profesională similară pentru juriştii independenţi pentru cauze civile, însă există diferite 
ONG-uri voluntare care servesc interesele anumitor profesii juridice.  

Analiză/Date generale:

În mod evident, cea mai importantă asociaţie profesională a avocaţilor licenţiaţi din R. 
Moldova este Baroul. Baroul este o entitate juridică autoadministrată, constituită din 
următoarele organe: Congresul, Consiliul Baroului, Comisia de licenţiere, Comisa pentru 
etică şi disciplină şi Comisia de cenzori. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 31.  Organul 
suprem al Baroului este Congresul – adunarea generală a tuturor avocaţilor licenţiaţi din 
Moldova. Congresul se convoacă cel puţin o dată pe an, şi poate fi  convocat în şedinţe 
speciale, la iniţiativa oricăruia dintre celelalte organe ale Baroului sau la cererea a cel puţin 
o treime din numărul avocaţilor. Congresul alege şi revocă membrii celorlalte organe, 
adoptă şi modifi că Codul deontologic al avocatului, aprobă statele de funcţii şi bugetul 
Baroului, stabileşte mărimea defalcărilor efectuate de către avocaţi, audiază şi aprobă rap-
oartele anuale privind activitatea altor organe şi examinează petiţiile avocaţilor referitoare 
la hotărârile altor organe. Id. art. 32. Congresul se consideră legal întrunit dacă la lucrările 
lui participă majoritatea avocaţilor. În lipsa cvorumului, Consiliul Baroului, în termen de 15 
zile, convoacă Congresul în mod repetat. La convocarea repetată a Congresului, cvorumul 
poate fi  constituit din doar o treime din membrii Baroului. Hotărârile Congresului sunt 
valabile dacă sunt aprobate cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi dacă sunt executorii 
pentru toţi membrii. Conform prevederilor legislaţiei, hotărârile Congresului pot fi  atacate 
în instanţa de judecată, însă nu sunt specifi cate temeiurile ce permit atacarea acestora; 
se presupune că pot fi  atacate doar abaterile procedurale, nu şi dezacordurile privind te-
meiurile hotărârilor. Id.  

În general, Baroul îşi desfăşoară activitatea în mod democratic. Legea cu privire la 
avocatură nu prevede toate aspectele procedurale care pot apărea în legătură cu întrunir-
ile Congresului, şi există anumite ambiguităţi şi neajunsuri care au determinat depunerea 
reclamaţiilor sau chiar iniţierea acţiunilor în judecată de către avocaţi. Nu există regula-
mente interne care ar specifi ca dacă este necesară prezenţa unui cvorum atunci când Con-
gresul votează sau doar la începutul şedinţelor Congresului. În urma unei şedinţe recente 
a Congresului, în cadrul căreia au avut loc alegeri, câţiva respondenţi au susţinut că nu 
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era prezent un cvorum, fapt care a determinat contestarea de către unul din avocaţi în 
instanţa de judecată. La momentul vizitei echipei de evaluare, contestarea fusese respinsă 
de către instanţele naţionale, dar cauza se afl a pe rol la CtEDO. Este oarecum ciudat faptul 
că formarea unui cvorum prezintă astfel de difi cultăţi, de vreme ce avocaţii sunt obligaţi 
să participe la şedinţele congresului. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 46(6)(a). Mai 
mulţi avocaţi intervievaţi de către echipa de evaluare s-au plâns că nu sunt înştiinţaţi cu 
sufi cient timp înainte despre fi ecare şedinţă a Congresului şi nu dispun de sufi ciente de-
talii despre agendă. Ei au mai menţionat că numele la anumite funcţii candidaţilor nu sunt 
anunţate până în ziua şedinţei şi astfel este complicat de a afl a ceva despre ei înainte de a 
vota. Ulterior, un avocat a sugerat că votarea şi numărarea voturilor în Congres ar putea fi  
efectuată la calculator, fapt ce ar accelera procesul şi ar asigura corectitudinea rezultate-
lor.  

Consiliul este organul administrativ al Baroului, care reglementează raporturile avocaţilor 
cu autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, organele de drept şi alte organizaţii. Id. 
art. 33. Consiliul Baroului este format din cel puţin 15 avocaţi, fi ecare având o vechime 
în muncă de cel puţin cinci ani şi fi ind ales prin votul secret al Congresului, pe un ter-
men de patru ani. Id. art. 34.  Între altele, Consiliul Baroului are următoarele competenţe: 
convoacă Congresul şi organizează îndeplinirea hotărârilor acestuia; coordonează aranja-
mentele referitoare la plata din bugetul de stat pentru asistenţa juridică gratuită acordată 
de către avocaţi; organizează IJC pentru avocaţi; ţine Lista avocaţilor şi registrul birour-
ilor de avocaţi; stabileşte forma mandatului avocatului; înregistrează contractele privind 
efectuarea stagiului profesional; soluţionează confl ictele ce ţin de efectuarea stagiului 
profesional. La fel ca în cazul Congresului, deciziile Consiliului Baroului pot fi  atacate în 
instanţa de judecată, şi, de asemenea, doar în baza obiecţiilor referitoare la procedură nu 
şi a celor referitoare la fond. Id. art. 35. Consiliul Baroului este condus de preşedinte, care 
este ales prin vot secret de către Consiliu, pe un termen de patru ani, pentru cel mult două 
mandate consecutive. Există, de asemenea, doi vice-preşedinţi şi un secretar, aleşi de Con-
siliu din rândul membrilor săi prin vot deschis, la propunerea preşedintelui.  Id. art. 36-37.  
Şedinţele Consiliului Baroului sunt convocate de către preşedintele acestuia ori de câte 
ori este nevoie, dar cel puţin o dată în lună; pentru constituirea cvorumului este necesară 
prezenţa a două treimi din membri. Hotărârile Consiliului sunt valabile dacă sunt apro-
bate de către majoritatea membrilor şi dacă sunt executorii pentru toţi avocaţii. Consiliul 
Baroului decide asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare – prin vot deschis 
sau secret, şi poate invita ca participanţi la şedinţe persoane din afară.  Id. art. 38.  

În ceea ce priveşte alegerea Consiliului Baroului, persoanele intervievate au avut mai 
multe sugestii. Câţiva avocaţi care locuiesc în regiuni îndepărtate s-au plâns că sunt izolaţi 
de Consiliul Baroului şi de activităţile care au loc în Chişinău. Acest fapt probabil a cau-
zat lipsa de interes sau lipsă de participare a avocaţilor la Congres şi la alte funcţii ale 
Baroului. Deşi se presupune că Baroul a desemnat coordonatori în toate unităţile terito-
riale, unii dintre avocaţii intervievaţi de către echipa de evaluare nu ştiau despre acest 
fapt şi nu stabiliseră contacte cu coordonatorii sau reprezentanţii locali al Baroului. Un 
avocat a sugerat că Consiliul Baroului trebuie să aibă cel puţin câte un membru din fi ecare 
cele cinci regiuni geografi ce ale curţilor de apel, pentru a îmbunătăţi comunicarea şi a 
spori sentimentul de unitate naţională în cadrul Baroului. Membrii respectivi pot fi  aleşi 
de către o adunare regională a avocaţilor, care ar putea, de asemenea, urmări scopul de 
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a îmbunătăţi prezenţa avocaţilor care mai degrabă se deplasează pentru a participa la o 
întrunire regională decât la Chişinău. În plus, această adunare regională ar putea funcţiona 
în calitate de asociaţie regională a Baroului, alegându-şi propria conducere, pentru a pro-
mova interesele şi a satisface necesităţile avocaţilor în domeniu (inclusiv cursuri locale de 
IJC, calculatoare şi biblioteci, îmbunătăţirea relaţiilor cu alţi profesionişti şi grupuri din do-
meniul juridic, iniţiative locale de educare şi sensibilizare a publicului, etc). Ceilalţi mem-
bri ai Consiliului Baroului ar fi  aleşi în continuare de către Congresul naţional al Baroului; 
alternativ, aceştia ar putea fi  aleşi de către adunările regionale, mandatele fi ind repartizate 
în funcţie de numărul avocaţilor licenţiaţi din fi ecare regiune. 

O sugestie a unui alt intervievat a fost utilizarea votului cumulativ pentru alegerile în 
cadrul Baroului. Conform acestui sistem, alegătorul ar avea un număr de voturi egal cu 
numărul total de funcţii propuse pentru alegeri în cadrul unui anumit organ; de exem-
plu, dacă votează pentru 15 membri ai Consiliului Baroului, avocatul va avea 15 voturi 
disponibile. Întrucât este posibil ca avocatul să nu îi cunoască pe mulţi dintre candidaţi 
sau să susţină puternic una sau două candidaturi, votul cumulativ i-ar permite avocatului 
să acorde anumitor candidaţi oricâte voturi doreşte. Această metodă de votare ar putea 
spori puterea şi, respectiv, spiritul de iniţiativă al grupurilor regionale sau a celor cu idei 
comune, care ar putea vota ca blocuri pentru a-şi îmbunătăţi reprezentarea şi a-şi face mai 
bine auzită opinia în cadrul organizaţiei.  

Congresul alege, de asemenea, membrii Comisiilor prin vot secret, pe termen de patru 
ani, iar Comisiile au aceeaşi structură internă ca şi Consiliul Baroului. Spre deosebire de 
Consiliu, preşedinţii comisiilor sunt aleşi pe un termen de doar doi ani, limita fi ind de cel 
mult două mandate consecutive. Pentru şedinţele comisiilor nu este obligatorie prezenţa 
unui cvorum. Id. art. 40. După cum s-a menţionat la Factorul 9, mai sus, din Comisia de 
licenţiere, spre deosebire de Consiliul Baroului şi celelalte comisii, fac parte reprezentanţi 
din afara avocaturii, inclusiv patru persoane selectate de MJ. Id. art. 40’-42.  

Numeroşi respondenţi au avut comentarii şi critici privind organizarea şi activităţile in-
terne ale  ofi ciului Baroului. Câteva dintre persoanele intervievate au sugerat că ofi ciul ar 
trebui să utilizeze un model secretarial pentru activităţile zilnice ale Baroului, selectând un 
administrator bine pregătit, care să nu fi e avocat şi să activeze în calitate de secretar gen-
eral sau director executiv cu normă deplină, să supravegheze activităţile zilnice şi să coor-
doneze munca organelor componente ale Baroului. Această sugestie este în concordanţă 
cu recomandarea unui grup de lucru al CBSJ, propusă într-o scrisoare transmisă Baroului la 
3 septembrie 2008. Alte persoane au sugerat că ar trebui să existe mai mulţi angajaţi pen-
tru Comisia de licenţiere şi Comisia pentru etică şi disciplină, fi ecare dintre acestea fi ind 
asigurată cu câte un secretar şi, eventual, câte un investigator  care ar putea prelua unele 
din activităţile efectuate în prezent de membri voluntari ai acestor organe. Câteva per-
soane au sugerat că dacă ar exista secretari şi un număr mai mare de angajaţi, preşedintele 
Baroului ar putea renunţa la responsabilitatea de a îndeplini unele activităţi zilnice ale ofi -
ciului, servind drept un conducător nominal, concentrându-se pe politici instituţionale şi 
nu pe detalii administrative. 

Mai mulţi intervievaţi au sugerat ca Comisia de cenzori să fi e înlocuită, sau să fi e obligată 
să angajeze, contabili publici autorizaţi care să efectueze auditul real şi detaliat al situaţiei 
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fi nanciare şi al rezultatelor Baroului, raportul contabililor fi ind prezentat Congresului. 
Sursele respective au califi cat drept nesatisfăcător faptul că în prezent acest lucru este 
efectuat de către avocaţi care nu sunt contabili şi care întocmesc rapoarte foarte generale 
cu privire la venituri şi cheltuieli.  

Au fost exprimate unele preocupări în ceea ce priveşte autoritatea MJ asupra activităţilor 
Baroului. Prezenţa persoanelor desemnate de către MJ în Comisia de licenţiere provoacă 
îngrijorări în privinţa faptului dacă Baroul este cu adevărat independent şi dacă se auto-
administrează în întregime. Prezenţa reprezentanţilor publici din afară în organele impor-
tante ale Baroului poate promova transparenţa şi spori încrederea publicului în reglemen-
tarea de către Barou a membrilor săi; totuşi, date fi ind eforturile anterioare  şi cele recente 
ale statului de a intimida, controla şi infl uenţa profesia juridică, este deranjant faptul că 
MJ joacă un rol în procesul de luare a deciziilor în cadrul baroului. A se vedea Factorii 1 
şi 3, mai sus. Totuşi, avocaţii aleşi de către Congres reprezintă şapte din cei 11 membri ai 
Comisiei de licenţiere, şi doi dintre membrii desemnaţi de către MJ trebuie, de asemenea, 
să fi e avocaţi. Actuala structură a Comisiei de licenţiere este îmbunătăţită semnifi cativ faţă 
de structura de acum câţiva ani, când Comisia era prezidată de un viceministru al justiţiei 
şi se subordona MJ. 

MJ, de asemenea, emite şi retrage licenţele avocaţilor şi ţine un registru ofi cial al licenţelor 
emise. După cum s-a menţionat la Factorul 10, mai sus, rolul MJ în procesul de licenţiere 
nu este exercitat întotdeauna în mod nediscreţionar, pur executiv. În cel puţin un caz re-
cent MJ a refuzat sau a întârziat acordarea licenţei de avocat unei persoane care fusese 
aprobată de Comisia de licenţiere. Una dintre surse a afi rmat că MJ a refuzat, de asemenea, 
să retragă licenţele avocaţilor la recomandarea Comisiei pentru etică şi disciplină.13  

De asemenea, în decembrie 2008, potrivit intervievaţilor, la iniţiativa MJ şi fără a oferi 
timp Baroului pentru a aduce o contribuţie semnifi cativă, Parlamentul a adoptat două 
modifi cări problematice la Legea cu privire la avocatură. Aceste modifi cări au introdus 
obligativitatea acordării asistenţei juridice de către avocaţi, oferind Consiliului Naţional 
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat împuternicirea de a revoca licenţa avocatului 
dacă acesta refuză în mod repetat şi nemotivat să ofere asistenţă. LEGEA CU PRIVIRE LA 
AVOCATURĂ art. 22(1)(b’), 46(1)(a’). Legea cu privire la avocatură prevede, de asemenea, 
retragerea licenţei avocaţilor care refuză ”sistematic” să servească în calitate de ADO. Id. 
art. 22(1)(b), 46(1)(a). În baza acestor prevederi, totuşi, orice revocare a licenţei în baza 
articolelor 22(1)(b) şi 46(1)(a) din Legea cu privire la avocatură, se bazează pe hotărârile 
Comisiei pentru etică şi disciplină. La luarea unei astfel de decizii, Comisia pentru etică şi 
disciplină este obligată să respecte procedura legală. Totuşi, modifi carea din 2008 oferă 
Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat autoritatea de luare a de-
ciziilor, Comisia pentru etică şi disciplină putând doar să consulte, nu şi să infl uenţeze de-
ciziile. Id. art. 22(2).

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat are şapte membri, doar doi 
dintre aceştia fi ind numiţi de către Consiliul Baroului. MJ numeşte doi membri, iar ceilalţi trei 

13 Aceste situaţii probabil au avut loc cu câţiva ani în urmă când doar MJ avea autoritatea de a sus-
penda sau retrage licenţele iar Comisia pentru etică şi disciplină nu putea decât să aplice avertizări 
sau mustrări
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sunt numiţi (câte unul) de către Ministerul Finanţelor, CSM şi mediul academic/asociaţiile 
obşteşti. LEGEA CU PRIVIRE LA ASISTENțA JURIDICĂ art. 11. Astfel, avocaţii reprezintă mi-
noritatea în Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, dispunând de mai 
puţine voturi decât persoanele desemnate de către guvern. Nici Consiliul Naţional pentru 
Asistenţa Juridică Garantată de Stat, nici MJ nu au stabilit proceduri sau măsuri de protecţie 
în ceea ce priveşte puterea de revocare. Nu s-au făcut interpretări ofi ciale referitoare la tipul 
de comportament care ar putea fi  considerat ca temei pentru revocare, deşi una dintre surse 
a  lăsat să se înţeleagă că guvernul consideră ca fi ind ”repetate” două refuzuri de a acorda 
asistenţă juridică. Nu este sigur dacă dreptul general al avocaţilor de a ataca retragerea 
licenţei în instanţa de judecată le oferă protecţie împotriva încălcărilor grave ale procesu-
lui legal. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. 22(3). Actualul Consiliu pentru asistenţă 
Juridică a sugerat că nu intenţionează să-şi exercite puterea pentru a propune retragerea 
licenţelor şi menţionează că sunt sufi cienţi  avocaţi AJC care au semnat contracte de acord-
are a asistenţei juridice şi că nu este necesar de a apela la avocaţii care nu doresc, să facă 
acelaşi lucru. Însă nu există nici o garanţie că aceste condiţii vor prevala întotdeauna pe vii-
tor. Aşadar, există posibilitatea ca guvernul să utilizeze şi să abuzeze de această autoritate, 
încălcând astfel independenţa şi autoadministrarea Baroului. Cu toate acestea, trebuie de 
menţionat că unele surse au afi rmat că Baroul nu a fost un participant activ sau interesat în 
elaborarea Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, şi că acesta ar fi  putut insista 
să obţină controlul asupra întregului program de asistenţă juridică şi probabil ar fi  reuşit.  

Avocaţii au dreptul de a se asocia, pe principii benevole, în asociaţii profesionale locale, 
naţionale sau internaţionale care le-ar apăra drepturile şi interesele şi ar acorda asistenţă 
socială membrilor şi familiilor acestora.  Id. art. 30. Unii avocaţi se asociază, în unele cazuri, 
cu jurişti care nu practică avocatura sau cu membrii altor profesii juridice. Printre aceste 
sunt: Liga Avocaţilor din Moldova, Uniunea Juriştilor, Asociaţia Juriştilor Independenţi din 
Moldova, Jurişti pentru Drepturile Omului şi Promo-Lex. Conform celor raportate, aceste 
grupuri îşi desfăşoară activitatea în mod democratic, se autoadministrează şi sunt inde-
pendente faţă de stat. Potrivit aceloraşi spuse, toate aceste organizaţii sunt voluntare, 
relativ mici (cu excepţia Uniunii Juriştilor), având, în unele cazuri, un spectru îngust de 
preocupări şi obiective.  

Factorul 22:  Servicii prestate membrilor 

Asociaţiile profesionale ale juriştilor promovează activ interesele şi independenţa pro-

fesiei, stabilesc standarde profesionale şi oferă membrilor lor oportunităţi educaţionale 

şi de altă natură.

Concluzie                         Corelaţie: Neutru                             Tendinţă:   

Conducerea Baroului promovează interesele membrilor săi şi îşi îndeplineşte funcţiile 
destul de bine, însă majoritatea membrilor Baroului nu apreciază serviciile oferite în 
schimbul cotizaţiilor pe care ei le achită. Avocaţii şi-ar dori ca Baroul să fi e mai bine 
structurat, mai concentrat pe prestarea serviciilor membrilor săi şi mai activ în promo-
varea IJC. Pentru juriştii care nu practică avocatura nu există asociaţii profesionale, dar 
sunt câteva asociaţii voluntare profesionale care oferă un număr limitat de programe şi 
conferinţe. 
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Analiză/date generale:

Principalele responsabilităţi ale Baroului sunt: adoptarea Codului deontologic al avocatului; 
acordarea mandatelor, ţinerea Listei avocaţilor, supervizarea efectuării stagiului profesional, 
şi organizarea IJC pentru membrii săi; organizarea şi controlul implementării examenelor 
de califi care; examinarea plângerilor depuse împotriva avocaţilor şi intentarea procedurilor 
disciplinare în modul recomandat. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ art. art. 32(2)(b), 35, 
40’(2), 41. Deşi unii ar putea pune la îndoială efi cienţa realizării acestor sarcini de către Barou, 
în special a programelor IJC, unde majoritatea eforturilor şi a cheltuielilor sunt suportate de 
către ONG-uri şi sponsorii internaţionali (a se vedea  Factorul 14, mai sus), în defi nitiv Baroul 
este cel care, prin efortul voluntar al membrilor săi, îndeplineşte aceste responsabilităţi. 

Baroul publică o revistă lunară de 32 de pagini, cu noutăţi şi alte informaţii pentru avocaţi, 
inclusiv despre anumite cauze, legile noi şi modifi cările la legi, precum şi articole ştiinţifi ce. 
Preşedintele Consiliului Baroului este un susţinător ferm şi evident al profesiei, şi a ieşit cu 
discursuri publice pe parcursul anilor, atunci când Baroul sau anumiţi membri ai săi erau 
atacaţi pe nedrept de către guvern sau mass media. Acesta a criticat aspru hotărârea Curţii 
Constituţionale  prin care se respingea crearea unei Uniuni obligatorii a avocaţilor în 2000, 
şi, în consecinţă a fost supus urmăririi penale. În anul 2003 preşedintele a condus de două 
ori Congresul Baroului în cadrul unor greve de protest împotriva abuzurilor. În urma pro-
testelor recente din 7 aprilie, Consiliul Baroului a extins acordarea serviciilor juridice pro 
bono de către avocaţi persoanelor reţinute de poliţie, iar mai târziu a publicat o declaraţie 
prin care condamna reacţia autorităţilor faţă de proteste.   

În pofi da acestor eforturi, discutând despre activităţile Baroului referitoare la serviciile 
pres tate membrilor, majoritatea netă a avocaţilor a afi rmat că Baroul nu a făcut nimic, sau 
aproape nimic   pentru a justifi ca cei 100 lei (aproximativ 9 dolari SUA) pe care fi ecare avo-
cat îi achită lunar în calitate de cotizaţie. Se pare că există cel puţin două explicaţii posibile 
pentru acest fapt. O explicaţie este faptul că avocaţii tind să subestimeze munca Barou-
lui în ceea ce priveşte examenul de califi care şi procedura disciplinară. A doua explicaţie 
posibilă este faptul că unele priorităţi şi activităţi ale Baroului nu au efectul scontat. S-a 
menţionat că pentru publicarea revistei s-ar cheltui circa o treime din bugetul anual al 
Baroului, însă ea nu este disponibilă pentru mulţi dintre membri. Baroul poate publica 
doar 1000 de exemplare a fi ecărei ediţii lunare, pe când numărul avocaţilor, al stagiarilor şi 
al juriştilor care ar putea primi câte un exemplar este de peste 1.300. Expedierea revistelor 
prin poştă este foarte costisitoare; la o anumită etapă ABA ROLI a contribuit la fi nanţarea 
cheltuielilor poştale, însă acum nu o mai face. În consecinţă, avocaţii care doresc să aibă 
revista, trebuie să meargă să o ia la ofi ciul Baroului, fapt care, în special pentru avocaţii 
din afara Chişinăului, nu este convenabil. Încercările de a publica revista pe pagina web 
a Baroului pentru a rezolva cel puţin problema distribuirii, nu s-au soldat cu succes din 
cauza unor probleme tehnice. Cea mai recentă revistă disponibilă pe pagina web la 1 iunie 
2009 data din martie 2006. Şi conţinutul revistei a fost criticat, unele surse susţinând că 
publicaţia dublează informaţia disponibilă în alte surse sau conţine articole teoretice care 
nu au nici o valoare practică. Sursele respective au sugerat că revista ar putea fi  eliminată 
şi înlocuită cu un buletin informativ lunar de două pagini. Avocaţii vorbitori de limbă rusă 
au obiectat referitor la faptul că revista se publică doar în limba moldovenească, deşi o 
ediţie în limba rusă doar ar mări cheltuielile de publicare, care şi aşa sunt destul de înalte. 
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Pe lângă revistă, comentariile negative au vizat şi organizarea internă a ofi ciului Baroului, inclu-
siv susţinerea şi coordonarea inadecvată a personalului organelor de lucru ale Baroului  (a se 
vedea Factorul 21, mai sus). În plus, informaţiile de contact ale avocaţilor nu sunt uşor disponi-
bile în registrul avocaţilor, deoarece dosarele personale ale avocaţilor sunt păstrate în subsolul 
ofi ciului Baroului, deseori în aceleaşi cutii în care au fost transportate când au fost transferate de 
la MJ. Nu pot fi  accesate uşor nici datele statistice elementare, dar importante, despre avocaţi, 
inclusiv repartizarea pe regiuni, repartizarea pe genuri, rezultatele examenului de califi care, 
şi datele statistice privind aplicarea sancţiunilor disciplinare. Baroul nu are o bibliotecă, calcu-
latoare sau posibilităţi de căutare computerizată pentru avocaţii care vizitează ofi ciul. Câţiva 
avocaţi consideră că conducerea Baroului nu promovează adecvat interesele avocaţilor mai tin-
eri în domeniul asigurării şi nici nu satisface necesităţile birourilor de avocaţi mai moderne şi mai 
orientate spre afaceri. Eforturile Baroului de a implica avocaţii din regiuni nu sunt sufi ciente şi 
mulţi dintre membrii regionali ai baroului nu simt nici o legătură cu activităţile Baroului. 

După cum s-a menţionat în Factorul 14, mai sus, cea mai mare nemulţumire faţă de Ba-
rou este incapacitatea acestuia de a juca un rol activ şi important la elaborarea unui pro-
gram bine planifi cat şi funcţional de IJC pentru membrii săi. Majoritatea covârşitoare a 
respondenţilor care au făcut comentarii la acest subiect au remarcat posibilităţile limitate 
de IJC pentru avocaţi şi nu au recunoscut, de fapt, meritul Baroului pentru programele 
care sunt oferite. Serviciile prestate membrilor Baroului ar fi  apreciate mai mult dacă s-ar 
găsi căi de a organiza ateliere de lucru şi de a aduce materiale în regiuni, şi dacă s-ar im-
pune sau s-ar crea stimulente pentru participarea la astfel de evenimente. 

Pentru juriştii care nu practică avocatura nu există nici o asociaţie profesională care le-
ar servi necesităţile şi interesele. După cum s-a menţionat la Factorul 21, mai sus, există 
asociaţii profesionale voluntare care, de fapt, nu sunt comparabile cu asociaţiile de avocaţi. 
Totuşi, unele dintre aceste organizaţii desfăşoară periodic conferinţe privind aspectele ce 
ţin de domeniul lor de activitate.

Factorul 23:  Programe de interes public şi sensibilizare a opiniei 

publice

Asociaţiile profesionale ale juriştilor sprijină programe de educare şi informare a pub-

licului privind obligaţiile şi drepturile sale prevăzute de lege, precum şi despre rolul ju-

ristului în acordarea asistenţei publicului în vederea apărării unor asemenea drepturi. 

Concluzie                        Corelaţie: Negativ                               Tendinţa:   

În timp ce unele grupuri şi organizaţii internaţionale pentru protecţia drepturilor omului 
au programe active pentru educarea şi sensibilizarea publicului, nici Baroul şi nici o altă 
asociaţie profesională similară nu contribuie semnifi cativ în acest domeniu.

Analiză/Date generale:

Campaniile de educare şi sensibilizare a publicului nu sunt defi nite explicit ca fi ind parte a 
misiunii Baroului şi probabil, din acest motiv, nu constituie o prioritate a conducerii Barou-
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lui. În cadrul interviurilor realizate de echipa de evaluare nu au fost menţionate exemple 
concrete de astfel de programe; deşi Baroul are o revistă a sa, aceasta nu se distribuie pub-
lic şi nu se axează pe drepturile şi obligaţiile cetăţenilor. Baroul nu produce şi nu distribuie 
broşuri, nu oferă anunţuri de acordare a serviciilor pentru public, nu publică informaţii de 
aşa natură pe pagina sa web, nu coordonează vizite ale avocaţilor în şcoli sau întruniri cu 
alte grupuri unde s-ar discuta acest subiect şi nu desfăşoară alte activităţi care ar putea fi  
considerate drept programe de interes public şi sensibilizare a opiniei publice. 

În afară de Barou, există alte organizaţii, atât naţionale cât şi internaţionale, care încearcă 
să educe publicul cel puţin în privinţa unor dintre aceste tematici. ONG-urile în cauză 
au jurişti printre membrii şi angajaţii lor, însă ele nu sunt doar asociaţii profesionale ale 
juriştilor. Un exemplu este Promo-Lex, ONG care organizează seminare pentru juriştii şi 
cetăţenii care nu sunt jurişti cu privire la aspecte ce ţin de drepturile omului; în prezent 
această organizaţie îşi concentrează eforturile asupra condiţiilor din Transnistria. O altă 
organizaţie este „Juriştii pentru Drepturile Omului”, care încearcă să educe publicul şi 
juriştii cu privire la prevederile Convenţiei Europene şi a jurisprudenţei CtEDO. De fi ecare 
dată când CtEDO emite o hotărâre într-o cauză în care R. Moldova este parte, „Juriştii pen-
tru Drepturile Omului” imediat emite un comunicat de presă care este preluat pe larg de 
mass media naţionale. Ulterior, ONG-ul traduce prompt hotărârea în limba moldovenească 
şi o publică pe pagina web a organizaţiei. În fi ecare an, ONG-ul publică şi distribuie 1000 
de exemplare ale unui volum care include toate cauzele respective examinate de CtE-
DO. Dintre organizaţiile internaţionale, ABA ROLI este activă în acest domeniu, din 2006 
făcând prezentări privind „dreptul cotidian” pentru tineri şi alţi membri ai publicului. În 
cadrul acestor programe cetăţenii sunt informaţi despre drepturile lor legale în cazul când 
au de a face cu reprezentanţii organelor de drept şi sunt învăţaţi cum să-şi protejeze şi 
să-şi exercite drepturile respective. De asemenea, ABA ROLI elaborează şi distribuie pe 
larg broşuri „Cunoaşteţi drepturile” în astfel de domenii ca dreptul electoral, moşteniri, 
arenda pământului, egalitatea genurilor şi căile de remediere pentru victimele violenţei 
domestice. Organizaţia „La Strada Moldova” oferă instruire cu privire la prevenirea trafi cu-
lui de fi inţe umane, iar Organizaţia Internaţională pentru Migraţie publică ghiduri pentru 
migranţi în care le sunt explicate drepturile şi căile de remediere. Alte organizaţii naţionale 
şi internaţionale, inclusiv NORLAM, OSCE, Fundaţia Soros, Centrul de Drept al Avocaţilor şi 
Consiliul Europei, au programe care direct sau indirect contribuie la sensibilizarea publicu-
lui cu privire la drepturile sale şi rolul juriştilor în aplicarea acestora.   

Factorul 24:  Rolul asociaţiilor profesionale în reforma sistemului de 

drept

Asociaţiile profesionale ale juriştilor sunt implicate activ în procesul reformei sistemu-

lui de drept din ţară. 

Concluzie                         Corelaţie: Negativ                              Tendinţa:   

Baroul contribuie foarte puţin la procesul reformei sistemului de drept din R. Moldova, în 
special în domeniile care nu au impact direct asupra profesiei juridice. Chiar şi în privinţa 
politicilor care se răsfrâng asupra profesiei juridice, rolul său este limitat. Se pare că nici 
celelalte asociaţii profesionale ale avocaţilor nu se implică în acest proces. 
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Analiză/Date generale:

Intervievaţii au afi rmat practic în unanimitate că nici Baroul şi nici o altă asociaţie 
profesională similară a juriştilor nu este implicată activ în procesul reformei de drept din R. 
Moldova. Ca şi educarea şi sensibilizarea publicului, reforma de drept nu este enumerată 
printre responsabilităţile ofi ciale ale Baroului şi, din aceste considerente, nu i se atrage 
multă atenţie de către conducătorii Baroului. În măsura în care Baroul totuşi se implică în 
reforma de drept, eforturile sale par să fi e limitate la legislaţia care afectează direct pro-
fesia juridică sau sistemul judecătoresc. Chiar şi în aşa caz, majoritatea proiectelor leg-
islative sunt iniţiate de Membrii Parlamentului, iar Baroul doar reacţionează comentând 
asupra propunerilor făcute de alte entităţi.

Această percepţie negativă ar putea să nu permită recunoaşterea adecvată a meritelor 
Baroului pentru unele dintre reformele care au avut loc în anii recenţi. Adoptarea în 2002 a 
Legii cu privire la avocatură, ca urmare a respingerii de către Curtea Constituţională a unui 
efort anterior de a reorganiza avocatura, a constituit o contribuţie semnifi cativă la reforma 
de drept care a fost utilă atât pentru public, cât şi pentru profesia juridică. Unele dintre 
modifi cările ulterioare la această Lege, cum ar fi  restructurarea Comisiei de licenţiere pentru 
a o subordona Baroului şi a stabili ca majoritatea membrilor săi să fi e avocaţi, de asemenea 
reprezintă contribuţii importante. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ, art. 401. Introduce-
rea unor modifi cări recente în Codul Penal prin care au fost atenuate sancţiunile anterior 
aplicate persoanelor condamnate pentru comiterea unor infracţiuni parţial s-a datorat 
unor eforturi anterioare ale Baroului, precum şi unor proiecte mai recente ale NORLAM 
şi MJ. Conducătorii Baroului au insistat repetat în direcţia obligării juriştilor independenţi 
pentru cauze civile fi e să adere la Barou, fi e să nu se mai implice în reprezentarea în litigii 
civile. De asemenea, ei au încercat să excludă admiterea automată în profesia de avocat a 
judecătorilor şi a procurorilor cu vechime în muncă cel puţin zece ani. 

Cu toate acestea, Baroul în general nu este infl uent în procesul legislativ. O sursă a expri-
mat viziunea că Guvernul şi Parlamentul consideră avocatura ca făcând parte din opoziţie, 
de aceea rar se consultă cu Baroul în privinţa proiectelor de lege propuse sau ia în con-
siderare viziunile acestuia. Chiar şi atunci când independenţa Baroului era în pericol, ca 
în cazul adoptării, în decembrie 2008, a modifi cărilor la Legea cu privire la avocatură 
prin care Comisia pentru etică şi disciplină a fost lipsită de împuternicirea de a decide în 
privinţa anumitor chestiuni ce ţin de retragerea licenţei de avocat, Parlamentul s-a grăbit 
să adopte modifi cările în două lecturi într-o singură zi, fără a-i permite Baroului să facă 
contribuţii semnifi cative în acest sens. A se vedea Id. art. 22(1)(b’), 46(1)(a’); de asemenea a 
se vedea Factorul 21, mai sus.

Nu s-au făcut comentarii care să sugereze că Baroul ar juca vreun rol în reforma de drept, 
care are impact asupra publicului în ansamblu, cum ar fi  îmbunătăţirea legilor ce se referă 
la învăţământ, dreptul muncii, locativ, vamal, comercial şi alte domenii.
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Lista acronimelor

ABA ROLI Iniţiativa pentru Supremaţia Legii a Asociaţiei Avocaţilor Americani
ABA/CEELI Iniţiativa Juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia a Asociaţiei Avocaţilor 

Americani
ADO Avocat din ofi ciu
AJC Asistenţă juridică la cerere
CBSJ Consiliul Barourilor şi a Societăţilor Juriştilor
CSJ Curtea Supremă de Justiţie
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
CtEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului
IJC Instruire Juridică Continuă
INJ Institutul Naţional al Justiţiei
IRJ Indicatorii Reformei în Justiţie
IRP Indicatorii Reformei în Procuratură
IRPJ Indicatorii Reformei în Profesia Juridică
MAI Ministerul Afacerilor Interne
MET Ministerul Educaţiei şi Tineretului
MJ Ministerul Justiţiei
NORLAM Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în 

Moldova
ONG Organizaţie neguvernamentală
OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
UNICEF Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite
USAID Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională
USM Universitatea de Stat din Moldova
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