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27 octombrie 2021 nr.5/1-01d/21-2129 

 

Comisiei juridice, numiri și imunități  

Parlamentul Republicii Moldova 

 

 

Alăturat, prezentăm opinia susținută de către membrii Consiliului Superior al 

Procurorilor (Angela Motuzoc, Inga Furtună, Eduard Varzar, Constantin Șușu, Andrei 

Roșca și Dorel Musteață) aferentă Proiectului de lege pentru modificarea Legii 

nr.1260/2002 cu privire la avocatură nr.245 din 17.09.2021 (în continuare – Proiect), 

în vederea examinării acesteia în contextul derulării procedurilor de legiferare. 

1. Obiecții referitoare la conceptul Proiectului: 

 

1.1. lipsa de justificare rezonabilă a necesității intervențiilor legislative 

 

Proiectul propune o altă redacție pentru art.10 din Legea nr.1260/2002 în sensul 

re-considerării conceptuale a cerințelor pentru exercitarea profesiei de avocat. 

În acest sens, miza Proiectului vizează excluderea posibilității ca procurorii și 

judecătorii cu o vechime de 10 ani în această funcție să fie admiși în profesia de avocat 

fără susținerea examenului de calificare. 

Notăm că actuala redacție a art.10 din Legea nr.1260/2002 este rezultatul 

intervenției legislative operate prin Legea nr.67/2021, care este în vigoare din 

14.06.2021, având ca termen de acțiune – 3 luni. 

Este evident că pentru adoptarea Legii nr.67/2021, care a modificat cerințele de 

accedere în profesia de avocat, legiuitorul a analizat situația în această privință și voința 

exprimată prin actul normativ se bazează pe aspectele evaluate. 

Propunerile din Proiect răstoarnă voința legiuitorului, exprimată cu doar 3 luni 

în urmă, ceea ce a priori este insuficient pentru o analiză temeinică și comprehensivă 

care să ducă la alte concluzii. 

Din analiza modificărilor deducem că, în esență, se reduce cercul persoanelor 

care ar putea accede în avocatură, în temeiul vechimii în muncă în domenii deosebit de 

importante ale dreptului, fără a susține examenul de calificare în fața Comisiei de 

licenţiere a profesiei de avocat, prin excluderea procurorilor, alături de alte persoane, 

din categoria beneficiarilor asupra cărora erau incidente prevederile art.10 alin.(2) din 

Legea nr.1260/2002 menționate supra. 

În acest mod, considerăm că excluderea posibilității procurorilor de a obține 

licența de avocat în temeiul vechimii în muncă în funcția de procuror, este de natură să 

restrângă, în mod nejustificat, dreptul de accedere în această profesie, și 
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disproporțională în raport cu modul de accedere, spre exemplu, a avocaților în funcția 

de procuror.  

Relevantă în acest sent este constatarea Curții Constituționale expusă în §46 din 

Hotărârea nr.18/20181, și anume „În același timp, dacă există persoane bine-pregătite 

în materie de drept care doresc să fie avocați, iar acestea nu trec examenul prevăzut 

de lege din cauza unor proceduri defectuoase, poate fi afectată încrederea generală în 

profesia de avocat. Mai mult, nu este în joc doar interesul public al încrederii în 

profesia de avocat, ci și principiul autonomiei persoanelor care doresc să profeseze 

avocatura.” 

Astfel, necesitatea intervenirii cu modificări conceptuale de substanță, la doar 3 

luni după modificările anterioare, a art.10 din Legea nr.1260/2002 nu a fost motivată 

de o manieră plauzibilă și convingătoare, fapt care este incompatibil cu principiile de 

calitate a legii (stabilitatea actului normativ). 

 

1.2. propunerile din Proiect nu respectă simetria juridică între profesia de 

procuror și de avocat 

 

Consemnăm că prevederile art.20 alin.(31) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, statuează că persoana care a exercitat funcția de procuror, judecător sau 

avocat cel puțin 10 ani și a cărei funcție a încetat din motive neimputabile ei poate 

candida la funcția de procuror.  

În acest caz, persoana (inclusiv – avocatul) poate candida la funcția de procuror 

fără susținerea examenului în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al 

Justiției. 

Ținem să menționăm că potrivit notei informative la Legea nr.145/2020, 

necesitatea completării art.20 cu alin.(31) citat mai sus, a survenit tocmai pentru a evita 

crearea situațiilor discriminatorii și disproporționale în raport cu modul de accedere în 

alte specialități juridice, precum este avocatura.  

Astfel, ținând cont de circumstanțele de drept expuse mai sus, conchidem că 

accederea avocaților în organele Procuraturii nu este condiționată de suținerea unui  

examen de capacitate în fața unei comisii, spre deosebire de procedura propusă de 

obținere a licenței de avocat, care implică promovarea unui examen în fața Comisiei 

de licenţiere a profesiei de avocat și audierea unor cursuri privind domeniile stabilite 

în Statutul profesiei de avocat. 

În concluzie, prevederile din Proiect instituie o diferență de tratament din 

perspectiva legii, fiind eludate principiile obiectivității și echității pe care trebuie să se 

bazeze norma juridică. 

 

1.3. argumentările conceptului promovat de Proiect nu sunt compatibile cu 

principiile securității juridice 

 

Autorii Proiectului au invocat în calitate de condiții ce au impus modificarea 

Legii cu privire la avocatură, următoarele „[...], având în vedere că în viitorul apropiat 

urmează a fi propusă spre examinare și adoptare un proiect de lege privind evaluarea 

extraordinară a procurorilor și judecătorilor, este imperios necesar ca profesia de 

avocat să nu devină refugiu care să găzduiască persoanele care au fost implicate în 

 
1 Hotărârea Curții Constituționale nr.18/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea cu 

privire la avocatură nr.1260 din 19 iulie 2002 (Sesizarea nr. 61g/2018) 
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acte de corupție, au intentat dosare politice sau au servit intereselor clanurilor 

mafiotice.” 

Afirmația respectivă, este expusă într-o manieră abstractă și ipotetică, iar în 

contextul amendamentelor propuse, care afectează tot corpul de procurori, denotă o 

atitudine preconcepută față de toți acești profesioniști ca fiind „persoanele care au fost 

implicate în acte de corupție, au intentat dosare politice sau au servit intereselor 

clanurilor mafiotice”, dat fiind că un mecanism de evaluare extraordinară a 

procurorilor și judecătorilor nu doar că nu e funcțional, dar nici nu este adoptat. 

Apreciem că prezentarea situației, așa cum a fost făcută de către autorii 

Proiectului, conține lacune grave, încalcă prezumția nevinovăției și creează riscul 

percepțiilor eronate, deoarece asemenea învinuiri nefondate și informații distorsionate 

despre activitatea procurorilor, emise în spațiul public, au potențialul vicierii rolului 

constituțional al instituției Procuraturii de către reprezentanții forțelor de guvernare. 

Toate acestea sunt elemente notorii ale securității juridice, iar neglijarea 

impactului produs de funcționarea lor, poate periclita ordinea de drept. 

Concluziile despre vinovăția persoanei (inclusiv a procurorilor) nu se fac în 

spațiul public și nu se întemeiază pe interpretări subiective sau afirmații declarative, or 

potrivit principiilor statului de drept, consfințite în Constituție și în Convenția 

europeană a drepturilor omului, doar instanța de judecată este în drept să decidă asupra 

vinovăției unei persoane, fiind inadmisibilă invocarea unor asemenea condiții în 

calitate de argument pentru modificarea cadrului legal. 

Totodată, operarea acestor modificări nu garantează accederea în profesia de 

avocat exclusiv a persoanelor integre și profesioniste, deoarece există posibilitatea ca 

anume astfel de persoane „care au fost implicate în acte de corupție, au intentat dosare 

politice sau au servit intereselor clanurilor mafiotice”, dar în lipsa dovezilor 

corespunzătoare, să fie apte pentru a susține examenul de calificare în fața Comisiei de 

licenţiere a profesiei de avocat și, prin urmare, amendamentele nu-și vor atinge scopul 

declarat de „consolidare a instituției avocaturii întru crearea unui sistem echitabil de 

administrare a justiției”. 

Subsidiar, în considerarea principiului autoguvernării organelor profesionale ale 

avocaților și pentru îndeplinirea scopului Proiectului amintit anterior, considerăm 

justificată modificarea cadrului normativ prin completarea cerințelor față de solicitanții 

licenței de avocat, cu cele relevante profilului profesional și de integritate, care vor fi 

elaborate, spre exemplu, de Uniunea Avocaților - organul de autoadministrare al 

avocaţilor, fără a modifica art.10 din Legea nr.1260/2002. Cu alte cuvinte, Uniunea 

Avocaților are posibilitatea să-și creeze propriile mecanisme interne, pentru a evita 

accederea în profesia de avocat a unor persoane compromise, fără a fi necesar ca pe 

această dimensiune să fie operate modificări de ordin legislativ. 

În acest sens, prerogativa de referință a fost recunoscută de Curtea 

Constituțională în Hotărârea nr.18/2018, §41 potrivit căruia „Pe de altă parte, atunci 

când legislativul decide să delege o parte din autoritatea sa, în aceste probleme de 

politică publică, către anumite organe profesionale, i.e. către Uniunea Avocaților, el 

trebuie să respecte principiul autoguvernării acestora. În acest sens, legislativul nu 

trebuie să le prescrie în detaliu structurile, procedurile și politicile, decât dacă este 

strict necesar. Inițiativa, în asemenea situații, le aparține profesiilor în sine. Lor li se 

recunoaște, în acest mod, expertiza deosebită de care dispun. ” 
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2. Obiecții din perspectiva tehnicii legislative: 

 

2.1 intervenția legislativă propusă nu se aliniază cerințelor stabilității actelor 

normative 

 

Regula expusă în dispozițiile art.64 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele normative, stabilește că propunerile privind modificarea unui act normativ nu se 

prezintă, mai devreme de 6 luni de la data intrării în vigoare a actului respectiv.  

În egală măsură, atragem atenția că, potrivit art.3 din Legea nr.100/2017 la 

elaborarea unui act normativ urmează a fi respectat inclusiv principiul stabilității şi 

predictibilității normelor juridice, fapt ce impune asigurarea unui termen adecvat 

pentru acțiunea actului normativ.  

Aceste principii interzic autorităților modificarea excesivă a actelor normative 

într-un interval scurt, or asemenea acțiuni generează insecuritatea raporturilor juridice, 

fiind relevante în acest sens inclusiv și  constatările Curții europene a drepturilor 

omului expuse în hotărârile pronunțate în cauza Burghelea împotriva României din 

27.01.2009 (§36), cauza Kaya împotriva României din 12.10.2006 (§19), etc. 

Prin urmare, intervențiile legislative majore efectuate des și la un interval scurt 

de timp (așa cum este în cazul mecanismului de accedere în profesia de avocat) sunt în 

măsură să afecteze calitatea legii, care solicită o conduită consecventă a legiuitorului, 

bazată pe analiza de aplicare a actului normativ în termen suficient. 

 

2.2 raționamente ce țin de neretroactivitatea legii  

 

Menționăm că art.56 alin.(1) din Legea nr.100/2017 stabilește că actele 

normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

Potrivit alin.(3) al aceluiași articol  intrarea în vigoare a actelor normative poate 

fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale 

Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curţii Constituţionale, 

eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă 

există alte circumstanţe obiective. 

În accepțiunea dispozițiilor art.II alin.(2) din Proiect, se instituie că „Prevederile 

prezentei legi sunt aplicabile și față de persoanele care au cerut admiterea în profesia 

de avocat în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură până la intrarea 

în vigoare a prezentei legi, dacă o decizie pe marginea acestor cereri nu a fost luată 

până la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

În activitatea de legiferare este imperativă respectarea cu strictețe a principiului 

neretroactivității legii, regulă, de altfel bine-cunoscută și a cărei respectare este o 

garanție confirmată de evoluția istorică a aplicării normei juridice. 

În acest sens, art.73 alin.(3) și (4) din Legea nr.100/2017 statuează expres 

că actul normativ produce efecte doar cât este în vigoare şi, de regulă, nu poate fi 

retroactiv sau ultraactiv. Au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc 

sancţiuni mai blânde. 

Pe această dimensiune, notăm că în ipoteza prevederilor din Proiect sunt vizate 

și persoanele care deja și-au încheiat raporturile de serviciu anterioare, adică suntem în 

prezența unui fapt/situație/act consumat înainte de intrarea în vigoare a legii noi. 
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Respectiv, în această situație legea nouă alterează efectele juridice produse 

înainte de existența sa, ceea ce este inadmisibil potrivit constatărilor din jurisprudența 

instanței de jurisdicție constituțională ( a se vedea Hotărârea Curții Constituționale 

nr.29/2021 §37; Decizia Curții Constituționale nr.73/2021 §25).  

Prin urmare, în speța modificării Legii nr.1260/2002 nu pot fi incluse normele 

cu caracter retroactiv, conținute în proiectul inițiativei, or caracterul retroactiv este 

aplicabil doar legii penale și contravenționale, care pot institui sancțiuni mai blânde. 

 

2.3. concluziile din Proiect nu sunt fundamentate din perspectiva procesului de 

monitorizare normativă 

 

Notăm că Legea nr.100/2017, la art. 75 stabilește că, implementarea prevederilor 

actelor normative se monitorizează inclusiv și pentru elaborarea recomandărilor 

privind modalitatea de remediere a consecinţelor negative. 

Astfel, alin.alin.(2)-(4) din același articol instituie procedura de monitorizare a 

actului normative nou adoptat, astfel încât monitorizarea implementării prevederilor 

actului normativ se efectuează de către instituţia responsabilă de implementarea 

acestora cel tîrziu după 2 ani de la data intrării în vigoare a actului respectiv. 

La încheierea monitorizării implementării prevederilor actului normativ, 

instituția responsabilă de monitorizare întocmeşte raportul de monitorizare. 

Dacă, în urma monitorizării implementării prevederilor actului normativ, s-a 

constatat necesitatea operării unor modificări în actul normativ ori a elaborării sau 

modificării cadrului normativ complementar, rezultatele raportului de monitorizare 

servesc drept studiu de cercetare pentru fundamentarea necesității elaborării unor noi 

reglementări. 

În contextul celor menționate observăm că, inițiativa legislativă din 17 

septembrie 2021 a fost elaborată în lipsa unui raport de monitorizare a  aplicabilității 

Legii nr.67/2021 cu privire la modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură,  

care  să ateste necesitatea unor intervenții repetate în cadrul legal, prin ce se periclitează 

climatul legal și siguranța raporturilor juridice. 

 

2.4 prevederile incluse în Proiect nu se aliniază cerințelor de claritate și 

previzibilitate a legii 

 

Jurisprudența consacrată a Curții Constituționale și a Curții europene a 

drepturilor omului a statuat în mod constant că principiile statului de drept impun 

cerințe de calitate a legii, care trebuie să fie clară și previzibilă. 

În acest sens notăm că Proiectul operează cu termeni și definiții ce nu au un 

conținut clar și sunt susceptibile unor interpretări arbitrare. 

Astfel, menționăm următoarele: 

- sintagma de la lit.c) alin.(4) art.10, conform căreia se interzice accesul în 

profesia de avocat persoanei dacă „anterior i-a fost retrasă licența pentru exercitarea 

profesiei de avocat” 

Nu este clară întinderea acestei cerințe, deoarece nu se prevede că această 

„retragere a licenței” să fie rezultatul unei decizii irevocabile. 

 Conform redacției propuse, care este formulată generic, există loc de o 

interpretare extinsă în sensul că chiar dacă decizia de retragere a fost ulterior anulată, 
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totuși faptul în sine – anterior i-a fost retrasă licența – există și ar putea fi apreciat ca 

impediment. 

Caracterul vag al acestei norme nu rezonează cu cerințele privind certitudinea 

juridică. 

- sintagma de la lit.d) alin.(4) art.10 vizează situația când persoana „anterior a 

plecat din funcția de judecător, notar, consultant juridic, funcționar public sau din alte 

organe de drept în circumstanțe care nu sunt onorabile”. 

Este vagă, confuză și lipsită de previzibilitate noțiunea de „circumstanțe care nu 

sunt onorabile”  și nu este clar cine, cum și în baza căror criterii va stabili dacă plecarea 

anterioară din funcție este sau nu „onorabilă”. 

Mai mult de atât, legile speciale ce reglementează activitatea judecătorilor, 

procurorilor, notarilor, etc., nu conțin prevederi care să stabilească condiţiile în care 

plecarea din funcție se face „în circumstanțe care nu sunt onorabile”. 

Respectiv, marja de apreciere ce însoțește această prevedere este 

disproporționată și excesiv de largă, creând premise pentru raționamente arbitrare. 

Certitudinea juridică impune criterii exigente față de lege, care urmează să ofere 

garanția ca persoana să își poată adapta comportamentul încât să corespundă normelor 

stabilite, iar în cazul de față a fost compromis acest standard. 

- sintagma de la lit.e) alin.(4) art.10, ce se referă la „comportamentul sau 

activitatea ei este incompatibilă cu normale Codului deontologic al avocatului” nu 

conține nici un parametru care să ducă la individualizarea situației din perspectivă 

juridică. 

Menționăm că nu este clar la ce „comportament” se referă norma, despre care 

„activitate” este vorba (până sau după funcția de procuror, judecător, notar, persoana 

poate să dețină și alte calități/funcții) și cum poate fi realizată, de exemplu, aprecierea 

dacă activitatea anterioară ca procuror, sau, eventual, o altă activitate, este compatibilă 

cu normele Codului deontologic al avocatului. 

Este clar că activitatea de procuror trebuie să se alinieze Codului de etică al 

procurorilor, iar cerința ca această activitate să fie analizată din perspectiva Codului 

deontologic al avocatului, reprezintă un non-sen juridic și conduce spre concluzia că 

studiul efectuat cu ocazia întocmirii Proiectului nu este suficient de profund, încât să 

justifice necesitatea intervenției legislative. 

 

Având în vedere deficiențele și omisiunile expuse, notăm că se impune o re-

considerare a necesității amendamentelor legislative vizate și exprimăm opinia că, în 

condițiile indicate, aceste modificări nu sunt sustenabile nici din perspectivă juridică și 

nici factologică.   

 

 

Cu respect, 

 

 

Președinte al Consiliului 

Superior al Procurorilor                           semnat                             Angela MOTUZOC 


