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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, proiectul cu privire la modificarea şi
completarea Legii cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002 urmăreşte scopul
completării condiţiilor speciale de accedere în profesia de avocat. Astfel, scopul primordial al
proiectului constă în admiterea în profesia de avocat a persoanelor care deţin sau care au
deţinut funcţia de deputat şi au cel puţin 10 ani de activitate în domeniul dreptului, fără a
susţine examenul de calificare.
Totodată, proiectul prevede şi extinderea listei activităţilor compatibile cu profesia de avocat,
şi anume: a) exercitarea funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică, didactică, sportivă şi de
creaţie; b) exercitarea activităţilor sau funcţiilor remunerate în cadrul consiliilor de
administraţie ale persoanelor juridice de drept privat sau public; c) cu calitatea de mediator,
traducător/interpret autorizat, arbitru al judecăţii arbitrale (arbitrajul), administrator/lichidator
autorizat, mandatar autorizat în proprietatea intelectuală, membru ales în organele de
autoadministrare ale avocaţilor, membru nepermanent al CEC, precum şi cu calitatea de
consilier în consiliul local de nivelul I şi II.

d. Suficienţa argumentării. În nota informativă sunt aduse numeroase argumente în ceea
ce priveşte atingerea scopului enunţat supra. Potrivit autorului: „În ţările Uniunii Europene,
normele legale ce reglementează activităţile compatibile cu exercitarea profesiei de avocat
nu sunt aşa de restrictive ca în legislaţia Republicii Moldova.
Indubitabil, persoanele licenţiate în drept, cu experienţă de cel puţin 10 ani în domeniul
dreptului, care au creat norme de drept şi au avut calitatea de legiuitor au o experienţă
bogată în domeniul jurisprudenţei, au pregătire profesională necesară de a exercita profesia
de avocat, în special în domeniile de specializare îngustă conform profilului de activitate
profesională anterioară. Este vorba de un număr relativ mic de astfel de persoane dar care
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urmează a fi încurajate să-şi valorifice experienţa acumulată de-a lungul anilor pentru
apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor, fără a fi nevoite să înceapă de la zero prin
efectuarea stagiului profesional şi susţinerea examenului de calificare. Astfel, va fi fortificat şi
principiul liberului acces la justiţie.”
Autorul mai menţionează că: „…ţinînd cont de principiile care fundamentează profesia de
avocat, au fost identificate sferele de riscuri şi incompatibilităţi într-un mod echilibrat, pentru a
nu ştirbi esenţa avocaturii.”
Astfel, în contextul în care, categoriile de persoane care dispun de dreptul de a accede în
profesia de avocat fără susţinerea examenului de calificare depăşesc cu mult numărul
persoanelor care trebuie să susţină examenele respective, este prematur şi pur declarativ a
afirma că acest lucru „nu va ştirbi esenţa avocaturii” şi gradul de profesionalism al acestei
activităţi.
Totodată, atragem atenţia asupra faptului, că în nota informativă autorul face referire la
anumite propuneri care însă nu se regăsesc în proiect. Or, aceasta denotă o neconcordanţă
între normele reglementate în proiect şi nota informativă a acestuia.
În acest sens, considerăm nota informativă parţial argumentată şi nu corespunde în totalitate
stipulărilor proiectului analizat.
În concluzie, recomandăm autorului revizuirea notei informative în vederea aducerii acesteia
în strictă concordanţă cu normele reflectate în proiect.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative: „Implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli suplimentare de
la bugetul de stat.”

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele deputaţilor şi foştilor deputaţi, care au
experienţă de cel puţin 10 ani în domeniul dreptului. În acest context, proiectul promovează
norme discreţionare, adaptate unui anumit cerc de persoane, în detrimentul unor alte grupuri,
care, în cazul de faţă sunt discriminate. Or, în condiţiile în care, deputaţii/foştii deputaţi cu o
experienţă de 10 ani în domeniul juridic vor beneficia de dreptul de a obţine licenţa de
avocat, fără a susţine examenele de calificare, autorul discriminează în mod vădit grefierii,
asistenţii judiciari, juriştii din direcţiile juridice ale autorităţilor publice centrale şi locale, etc.,
care, datorită atribuţiilor funcţionale în domeniul juridic, au aptitudini profesionale de înaltă
calificare în domeniul de competenţă.
În aceeaşi ordine de idei, promovarea proiectului constituie o formă de discriminare şi faţă de
avocaţii care au obţinut licenţa de avocat prin efectuarea stagiului şi susţinerea examenului
de calificare indiferent de vechimea de activitate în domeniul dreptului sau statutul funcţiei
deţinute anterior.
Astfel, pentru eliminarea criteriului discriminatoriu promovat de normele proiectului prenotat,
în vederea respectării drepturilor persoanelor la libera alegere a profesiei, precum şi
intangibilitatea reputaţiei profesiei de avocat, recomandăm autorului revizuirea proiectului şi
stabilirea unui compromis între normele propuse de autor şi principiul egalităţii în faţa legii,
indiferent de funcţia şi statutul social al persoanei care solicită accederea în profesia de
avocat.
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2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional, constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina web oficială a
Parlamentului Republicii Moldova, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în
procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate
de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a
cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la
procesul decizional, plasînd proiectul de act legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.1: „Atricolul 11. Activităţi incompatibile cu profesia de avocat. (1) Profesia de
avocat este incompatibilă cu: a) oricare funcţie publică sau de demnitate publică
retribuită, dacă prin legea specială nu este prevăzut altfel.”

Atenţionăm asupra faptului că norma promovată este discreţionară şi acordă dreptul
„persoanelor interesate”, să opereze cu modificări şi completări la legile speciale care le
reglementează domeniul de activitate în vederea excluderii incompatibilităţii funcţiei deţinute
cu profesia de avocat.
Riscul promovării normei sus analizate constă în faptul că, oricare persoană care deţine
funcţie publică sau de demnitate publică (de exemplu: grefieri, asistenţi judiciari, funcţionari
publici din oricare minister, judecători, procurori, etc.,) va exercita profesia de avocat
concomitent cu atribuţiile funcţiilor pe care le ocupă. În acest sens, este inevitabilă apariţia
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unor conflicte de interese. Or, din însăşi natura lucrurilor şi specificul de reglementare al
relaţiilor socio-juridice vizate, o persoană nu poate exercita în aceeaşi perioadă de timp atît
profesia de avocat, cît şi una din funcţiile exemplificate supra.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „dacă prin legea
specială nu este prevăzut altfel.”

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.3: „La art.10 alin.(2), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „De aceleaşi
drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, deţin sau au deţinut
funcţia de deputat şi care au cel puţin 10 ani vechime în domeniul dreptului.”

Legea nr.1260/19.07.2002. cu privire la avocatură la art.10 alin.(2) prevede: „Sînt scutite de
efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de
doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau
procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat
eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi
condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi procuror, au
continuat să activeze în domeniul dreptului.”
Subliniem că, „Libertatea de a exercita profesia de avocat”, principiu invocat de autor în nota
informativă, presupune libertatea oricărei persoane care cade sub incidenţa anumitor criterii
de eligibilitate de a profesa avocatura, iar susţinerea examenelor de calificare nu încalcă
principiul respectiv, ci dimpotrivă, confirmă faptul că pretendentul de a accede în profesia de
avocat dispune de o pregătire înaltă şi un nivel de profesionalism pe măsura
responsabilităţilor pe care acesta urmează să şi le asume.
Pe de altă parte, autorul în nota informativă subliniază că: „…la elaborarea proiectului s-a
ţinut cont şi de concluziile/recomandările „Studiului privind funcţionarea profesiei de avocat în
Republica Moldova, elaborat de către Ministerul Justiţiei şi întocmit în cadrul realizării acţiunii
3.2.1(1) din Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei
pentru anii 2011-2016.”
În acest context, evidenţiem faptul că, în Studiul respectiv, se menţionează: „…Accesul într-o
anumită profesie juridică calificată este precedată de îndeplinirea unor condiții suplimentare
specifice. Una din aceste condiții este susținerea unui examen de calificare, care are drept
scop verificarea corespunderii cunoștințelor și capacităților candidatului pentru exercitarea
profesiei respective. În principiu, recunoaștem că fiecare din profesiile juridice calificate
corespund unui standard juridic necesar pentru exercitarea profesiei de jurist. Totuși, fiecare
profesie are un anumit specific și minim de competențe profesionale care trebuie posedate
de candidat. Observăm că, reglementările de admitere în profesiile juridice calificate stabilesc
anumite premise şi condiții distincte. Similar altor profesii, se consideră că, accederea în
profesia de avocat trebuie să fie precedată de respectarea anumitor condiții, care să permită
verificarea competențelor şi acumularea capacităților de exercitare a profesiei. Practica altor
state, (ex. Romania), arată că inclusiv şi persoanelor care au absolvit examenul de calificare
în alte profesii juridice sunt supuşi treptei de examinare la unele materii, precum organizarea
şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept
procesual penal. În acest context, ţinând cont de standardele europene şi internaţionale de
pregătire a avocaţilor şi practica existentă din alte state europene, considerăm necesar
ajustarea cadrului normativ naţional şi operarea modificărilor conform cărora toţi candidaţii în
profesia de avocat să fie supuşi unor condiţii minime de verificare a competenţelor şi
abilităților profesionale necesare exercitării profesiei prin parcurgerea unui stagiu profesional
şi susținerea examenului de calificare.”

Cu atît mai mult, indicăm asupra faptului că, pentru a accede în Parlamentul Republicii
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Moldova în calitate de deputat, nu este obligatoriu ca persoana să fie licenţiată în drept.
Astfel, deputatul care nu are studii juridice (licenţa în drept) şi care deţine sau a deţinut
fotoliul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi se consideră că a acumulat „vechime
în domeniul dreptului”, mai mult de două mandate va obţine licenţa de avocat fără a susţine
examenele de calificare.
Astfel, în contextul în care, se doreşte extinderea listei persoanelor care vor accede în
profesia de avocat, fără a susţine examenul de calificare, există riscul de a se crea un
precedent periculos. Or, vechime de activitate în domeniul dreptului au şi alte categorii de
persoane (de exemplu: grefieri, asistenţi judiciari, jurişti, etc.,), care, spre deosebire de
deputaţi, pentru a ocupa funcţiile deţinute o condiţie obligatorie este de a fi licenţiaţi în drept,
şi care, de asemenea, vor dori să acceadă în profesia de avocat, fără a susţine examenele
de calificare.
În condiţiile în care avocatura este o profesie liberală, instituită în vederea garantării şi
asigurării dreptului la apărare, în orice alt domeniu de activitate şi în toate statele civilizate,
experienţa este atuul cel mai de preţ al unui candidat la orice post sau poziţie. În domeniul
juridic, aceasta trebuie să joace un rol important şi determinant, deoarece responsabilităţile
asumate de un avocat sunt considerabile în orice cauză şi în orice situaţie.
Astfel, considerăm că vechimea de activitate în domeniul dreptului constituie un punct forte al
pretendentului, dar nu este o premisă pentru a fi scutit de examenele de calificare.
În sensul respectiv, oportun ar fi ca persoanele care au o vechime de cel puţin 10 ani în
domeniul dreptului să treacă o procedură mai simplificată de a accede în profesia de avocat
cu susţinerea unei singure etape a examenului de calificare, dar nu scutirea în totalitate.

Recomandarea: În contextul celor enunţate supra, recomandăm autorului revizuirea
normei de la pct.3 din proiect şi luarea în calcul a posibilităţii unei proceduri mai
simplificate pentru a accede în profesia de avocat, de exemplu, cu susţinerea unei
singure etape a examenului de calificare.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Atragem atenţia asupra faptului că în proiect autorul operează cu modificări şi completări la
art.11 după care urmează modificări şi completări la art.10.
Astfel, proiectul nu corespunde cu normele prevăzute în Legea nr.780/27.12.2001 privind
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actele legislative care la art.5 reglementează: „Condiţiile generale obligatorii ale actului
legislativ, lit.b) să fie întocmit conform tehnicii legislative şi normelor limbii literare.
Astfel, autorul urmează să revadă proiectul, astfel încît, conform tehnicii legislative, să se
opereze cu modificări şi completări la art.10, după care va urma art.11.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului în vederea înscrierii
articolelor în ordine consecutivă.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

09 Ianuarie 2017

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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