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ORDIN Nr. 90-SG/UA/2020 

 

14 Iulie  2020              mun. Chișinău 
 

Cu privire la organizarea Adunării Generale Deschise 

a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău 
 

În legătură cu necesitatea organizării Adunării Generale a Avocaților din cadrul 

Baroului Chișinău, convocată prin decizia Decanului - POPESCU Dorin, din 23 aprilie 

2020 și, ținând cont de necesitatea asigurării procesului de desfășurare a acesteia, întru-un 

mod legal și transparent, 

Constatând că la 23.04.2020, au expirat mandatele membrilor Consiliului Uniunii 

Avocaților delegați din partea Baroului Chișinău, ale decanului și prodecanului Baroului, 

Având în vedere Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 

20 din 10.07.2020, prin care s-a prelungit până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea 

nr.10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție 

de evoluția situației epidemiologice la nivel național, 

Subliniind efectele negative ale pandemiei generată de răspândirea infecției COVID-

19, care a impus o serie de restricții asupra activității și funcționării organelor profesiei, în 

particular, asupra activității Consiliului, care potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 1260-

XV/2002 cu privire la avocatură, este organul reprezentativ şi deliberativ al avocaților din 

țară şi asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaţilor, 

În vederea depășirii situației create și deblocarea activității organelor vitale ale Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova, în sensul asigurării funcționalității normale a acestora, 

Luând în considerare că, la data de 15 iulie 2020, în Baroul avocaților din circumscripția 

Curții de Apel Chișinău sunt înscriși 1664 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, 

În aplicarea dispozițiilor pct. 1 al Deciziei decanului Baroului Chișinău din 23 aprilie 

2020, a prevederilor art. 52 din Statutul profesiei de avocat și conducîndu-mă de prevederile 

art. 41 alin. (1) din Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

D I S P U N: 
 

1. Se stabilește pentru perioada 3 – 7 august 2020, desfășurarea Adunării Generale 

Deschise a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, la sediul Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova, str. București 46, mun. Chișinău, având pe ordinea de 

zi: 

1)  Alegerea Decanului Baroului Chișinău; 

2)  Alegerea Prodecanului Baroului Chișinău; 

3) Alegerea membrilor Consiliului Uniunii Avocaților, delegați din partea Baroului 

Chișinău, conform normei de reprezentare 1:200 (un delegat din partea a 200 de avocați); 

4)  Alegerea delegaților Baroului Chișinău, la Congresul Avocaților din anul 2020. 
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2. Se aprobă Calendarul Adunării Generale, ce urmează a fi plasat pe site, conform 

Anexei nr. 1. 

3. Se aprobă Recomandările privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale 

deschise a Baroului Chișinău, în condițiile stării de urgență în sănătate publică, generată de 

răspândirea infecției COVID-19, conform Anexei nr. 2. 

4. Se aprobă modelul cererii-tip la depunerea candidaturii pentru Secretar al Adunării 

Generale și de membru în Comisia de numărare a voturilor, prezentate în Anexa nr. 3. 

5. Se stabilește remunerarea Secretarului Adunării Generale și a membrilor Comisei de 

numărare a voturilor, în mărime de 500 lei – zi/persoană, pentru desfășurarea lucrărilor în 

data de 24, 31 iulie, 3 – 7 august 2020, cheltuieli care vor fi suportate conform pct. 1) 

capitolul „Activitatea Barourilor”, din Bugetul Uniunii Avocaților pentru anul 2020. 

6. Se constată că numărul delegaților Baroului Chișinău la Congresul Avocaților din 

2020, este de 332 de avocați. 

7. Lucrările Adunării Generale deschise a avocaților Baroului Chișinău, vor fi 

desfășurate cu respectarea strictă măsurilor de control şi combatere a infecției COVID-19, 

dispuse de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. 

8. Prezentul ordin se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin publicare 

pe pagina web a Uniunii Avocaților din Republica Moldova (http://uam.md/). 

 
 
 

 

SECRETAR General interimar,                    Miroslav ȘENDREA 
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