
Juristi europeni s-au intrunit la Chisinau 

Peste o suta de avocati din Republica Moldova au participat, vineri, la 
conferinta „Profesia de Jurist in Europa: Accesul la Justitie/Avocatul si Statul”, 
organizata la Chisinau de Consiliul Barourilor si al Societatilor de Drept din 
Europa (CCBE), in cooperare cu Baroul Avocatilor din Moldova, Agentia 
Germaniei pentru asistenta tehnica (GTZ), Fundatia Soros Moldova (SFM) si 
Asociatia Avocatilor Americani (ABA/CEELI Moldova. 

Presedintele Baroului Avocatilor din Moldova, Gheorghe Amihalachioae, a 
declarat pentru REPORTER.MD ca, scopul conferintei este facilitarea 
schimbului de experienta dintre avocatii din tarile europene si Republica 
Moldova. Avocatii moldoveni au fost informati despre organizarea profesiei de 
avocat in Uniunea Europeana, la for participand specialisti din Polonia, 
Romania, Franta, Irlanda si alte tari. 

In acelasi timp, membrii CCBE au avut posibilitatea sa-si formeze o imagine 
complexa despre statutul profesiei de avocat in tara noastra.  

Sursa citata a mentionat ca unul din subiectele principale discutate in cadrul 
conferintei a fost asistenta juridica gratuita, care, in prezent, este destul de 
problematica in Republica Moldova. 

CCBE reprezinta, prin intermediul barourilor-membre, mai mult de 700 mii de 
juristi/avocati.//REPORTER.MD 

  

GRM2604W*LA CHIŞINĂU A AVUT LOC O CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ  
PRIVIND SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂTA ÎNTRE AVOCAŢII DIN EUROPA 
 
Chişinău-22.10.2005/14:20:07/(BASA-general) Facilitarea schimbului de 
experientă ître avocaţii din Europa şi îmbunătăţirea sistemului de 
asistenţă juridică gratuită din Republica Moldova au fost obiectivele de 
bază ale conferinţei internaţionale care s-a desfasurat vineri, 21 
octombrie, la Chişinău. 
 
Bernard Vatier, preşedintele Consiliului Baroului de Avocaţi din 
Europa (CCBE), a menţionat că desfăşurarea acestei conferinţe este 
dictată de necesitatea de a favoriza "schimbul de opinii în aşa mod, 
încât Republica Moldova şi avocaţii din republică să poată obţine 
profit din experienţa confraţilor din statele Uniunii Europene şi 
pentru ca avocaţii din Uniunea Europeana să aibă cunostinţă de 
situaţia avocaţilor din Republica Moldova". 
 
Experţii prezenţi la conferinţă au discutat implementarea unor 
mecanisme eficiente privind accesul populaţiei la justiţie şi 
asistenţă juridică gratuită în Republica Moldova, prin introducerea 
unor sisteme similare celor din alte state europene. 



 
Un raport privind necesitatile juridice primare ale populatiei din 
comunităţile rurale din ţara noastră, prezentat de către Fundaţia 
Soros Moldova, releva faptul ca 80 la suta din locuitorii acestora 
se confrunta cu probleme de natura diversă, inclusiv relatiile de 
vecinatate, violenta in familie, drepturile consumatorilor. 
 
În prezent, în Republica Moldova activează peste 1200 de avocaţi, 
dintre care 900 la Chisinau, în timp ce în unele 
raioane activează doar câte 3 avocaţi. 
 
Conferinţa a fost organizată de Consiliului Baroului de 
Avocati din Europa în cooperare cu Baroul Avocaţilor din Republica 
Moldova, Fundaţia Soros Moldova, Asociaţia Avocaţilor 
Americani (ABA/CEELI Moldova) şi Agenţia Germaniei pentru asistenţă 
tehnică (GTZ). 
 
 
SITUAŢIA PRIVIND ASISTENŢA JURIDICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ESTE 
ÎNGRIJORĂTOARE, constată specialiştii în domeniu 
 
 
Preşedintele Baroului Avocaţilor din Republica Moldova, Gheorghe 
Amihalachioae, consideră că independenţa avocaţilor de sistemul de justiţie din 
Republica Moldova lasă de dorit. El a declarat, vineri, în cadrul conferinţei 
internaţionale „Profesia de Jurist în Europa: Accesul la Justiţie - Avocatul şi 
Statul”, desfăşurată la Chişinău cu participarea experţilor naţionali şi 
internaţionali, că este necesar ca juriştii să-şi dezvolte abilităţile profesionale în 
baza experienţei colegilor din Europa, informează AP FLUX. 
 
La rândul său, directorul programului de drept al Fundaţiei „Soros Moldova”, 
Victor Munteanu, a declarat că nu textul de lege propriul-zis soluţionează 
litigiul, ci mecanismul de implementare, fapt ce, deocamdată, pentru Republica 
Moldova, dar şi pentru întregul spaţiu ex-sovietic, este o problemă foarte mare. 
În special, este vorba de asistenţa juridică garantată. Sursa citată a precizat că 
există câteva rapoarte care indică extrem de clar gravitatea situaţiei în ceea ce 
priveşte insuficienţa completă de resurse pentru asistenţa juridică garantată de 
stat. În prezent, persoanele care nu-şi pot permite angajarea uni avocat din 
resurse proprii nu beneficiază, pur şi simplu, de accesul la justiţie, fapt ce 
contravine oricăror prevederi naţionale şi internaţionale. O altă problemă gravă, 
de a cărei soluţionare depinde îmbunătăţirea accesului la justiţie şi asistenţa 
juridică garantată, este decalajul de milioane de lei între finanţarea orientată 
instituţiilor de învinuire, urmărire penală şi cea a instituţiilor de apărare şi 
protecţie a persoanei. „Putem avea cele mai bune legi ce vizează garantarea 
asistenţei juridice de stat, dar, atât timp cât nu abordăm problema torturii, 
problema obţinerii mărturiilor pe căi ilegale etc., nu va exista o îmbunătăţire a 
situaţiei la acest capitol”, a subliniat Munteanu. 
Potrivit unui raport privind evaluarea necesităţilor juridice primare ale 
populaţiei din comunităţile rurale îndepărtate, realizat recent de Fundaţia 
„Soros Moldova” în 11 sate din Republica Moldova, 80 la sută dintre locuitorii 
acestora se confruntă cu probleme legate de conflicte cu vecinii - 61 la sută, 
violenţa în familie - 60 la sută şi încălcarea drepturilor consumatorului - 41 la 



sută. Aproximativ 40 la sută dintre persoanele intervievate au declarat că se 
confruntă cu probleme de ordin juridic, iar 27 la sută au probleme legate de 
dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole. Referindu-se la soluţionarea 
conflictelor cu caracter juridic, 51 la sută dintre cei intervievaţi au menţionat că 
nu au bani pentru a plăti un avocat. 

Conferinţa internaţională „Profesia de Jurist în Europa: Accesul la 
Justiţie - Avocatul şi Statul” este organizată de Consiliul Barourilor şi al 
Societăţilor de Drept din Europa, în cooperare cu Baroul Avocaţilor din 
Moldova, Agenţia Germaniei pentru asistenţă tehnică, Fundaţia „Soros 
Moldova” şi Asociaţia Avocaţilor Americani. La conferinţă participă experţi din 
Austria, Polonia, Olanda, România, Estonia, Consiliul Europei şi Parlamentul 
European, mai informează AP FLUX. 
 
Rom/9046/AP FLUX, Chişinău, 21OCT2005 
 
 
MARIANNE MIKKO: REPUBLICA MOLDOVA TREBUIE SĂ ÎNŢELEAGĂ CĂ 
VIITORUL EI EUROPEAN DEPINDE NU DOAR DE SOLUŢIONAREA 
PROBLEMEI TRANSNISTRENE CI ŞI DE A TUTUROR PROBLEMELOR 
INTERNE 
 
 
Distanţa dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (UE) a devenit de 
două ori mai scurtă în ultima vreme, datorită faptului că România urmează să 
adere, în 2007, la UE, consideră membrul Parlamentului European, Marianne 
Mikko, informează AP FLUX. 
 
Potrivit aceleiaşi surse, Republica Moldova mai are de parcurs o cale lungă 
până a ajunge în UE. Totuşi, după 2007, graniţa europeană se va apropia la 
aproximativ 200 kilometri de Republicii Moldova, fapt ce îi va oferi mai multe 
oportunităţi de realizare a aspiraţiilor sale de integrare. 
Oficialul parlamentar a mai declarat, vineri, în cadrul conferinţei internaţionale 
„Profesia de jurist în Europa: Accesul la Justiţie - Avocatul şi Statul”, că 
problema transnistreană este problema care, în prezent, se află pe agenda 
majorităţii forurilor internaţionale, urmând a fi soluţionată în timp util. „Rusia 
trebuie să-şi respecte angajamentele asumate până acum şi să-şi retragă 
trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, cetăţenii 
Republicii Moldova trebuie să înţeleagă că viitorul lor european nu depinde doar 
de soluţionarea problemei transnistrene. Mai rămân a fi soluţionate multe 
probleme ce nu depind de reglementarea conflictului transnistrean. Republica 
Moldova s-a dovedit a fi cea mai săracă ţară din Europa şi, pentru a se afirma 
în plan internaţional, trebuie să rezolve problemele interne, în primul rând, cele 
economice. Ea trebuie să-şi reformeze economia, deoarece că nu poate rămâne 
o ţară predominant agrară”, a precizat Mikko. 
În opinia ei, deşi primul raport naţional privind realizarea Planului de Acţiuni 
Republica Moldova - UE a demonstrat că s-au făcut unele lucruri promiţătoare 
în ceea ce priveşte reformele şi, în special, cele ce ţin de modificarea legislaţiei 
în vigoare, acest lucru nu este suficient. „Faptul că strategia de implementare a 
Planului de Acţiuni Republica Moldova – UE prevede majorarea impozitelor 
pentru anumite produse importate nu este binevenit, deoarece duce la 
protecţionism”, a punctat parlamentarul european. 



În alt context, demnitarul european a menţionat că nu este în favoarea 
Chişinăului nici faptul că menţine regimul de vize pentru cetăţenii UE, prin 
aceasta fiind în aceeaşi barcă cu Moscova şi Minsk, în timp ce majoritatea 
statelor au abolit acest regim. Pentru a ieşi onorabil din această situaţie, Mikko 
recomandă Republicii Moldova „să părăsească această barcă şi să înceapă 
reformarea economiei, înainte ca negocierile cu UE privind regimul de vize să fie 
încheiate”. Or, cu cât mai mult va fi menţinut regimul de vize cu UE, cu atât 
mai mult Chişinăul va pierde din vecinătatea europeană şi din imaginea sa în 
plan internaţional. 
Referindu-se la sistemul judiciar din Republica Moldova, Mikko a subliniat că 
Republica Moldova a câştigat la CE o faimă tristă pentru neexecutarea deciziilor 
judecătoreşti, numai în anul 2004 fiind condamnată pe şapte dosare la CEDO, 
în total fiind admise 35 cereri împotriva sa. „În general, există motive de 
optimism - sunt înregistrate anumite progrese -, însă mai trebuie de lucrat 
foarte mult. Este important ca legile să fie bune, însă acest lucru nu este 
suficient dacă nu sunt implementate corespunzător. Republica Moldova poate 
aplica sute de aquis-uri comunitare în legile sale, însă dacă cetăţenii nu sunt 
conştienţi de drepturilor lor, sunt intimidaţi, descurajaţi, acest lucru nu va avea 
însemnătate. Republica Moldova trebuie să renunţe la vechea mentalitate şi să 
permită societăţii civile să crească, să permită cetăţenilor să se afirme liber, să 
înveţe din propriile greşeli şi din greşelile altora. Ea trebuie să asigure 
independenţă şi transparenţă în procesele sociale-politice şi să acorde atenţie 
opiniei societăţii civile şi mass-media, care trebuie să fie liberă”, a subliniat 
demnitarul european. 
Drept exemplu demn de urmat pentru autorităţile de la Chişinău, Mikko a adus 
Ţările Baltice şi Irlanda. Ea a atenţionat că, nu în ultimul rând, este important 
de a stabili relaţii bune cu FMI, Banca Mondială şi de a crea un climat 
investiţional favorabil, acestea fiind un pas semnificativ în ceea ce priveşte 
atragerea investitorilor străini. „Este important că mulţi cetăţeni ai Republicii 
Moldova îşi văd viitorul în UE. Noi vom face tot posibilul ca ea să se integreze în 
marea familie europeană, dar pentru aceasta este nevoie de înregistrarea 
progreselor”, a conchis Marianne Mikko, citată de AP FLUX. 

 
 
 
 
AU FOST EXAMINATE POSIBILITĂŢILE ÎMBUNĂTĂŢIRII SISTEMULUI DE 
ASISTENŢĂ JURIDICĂ GRATUITĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA, ziarul „Dreptul” 
 
Reprezentanţii organelor de drept din Republica Moldova şi experţi străini s-au 
întrunit recent la Chişinău în cadrul unei conferinţe internaţionale pe tema „Profesia 
de jurist în Europa: accesul  la justiţie/ avocatul şi statul”, pentru a examina 
posibilităţile îmbunătăţirii sistemului de asistenţă juridică gratuită.  

Experţii au examinat mecanismul de organizare şi acordare a asistenţei juridice 
gratuite, au analizat situaţia privind accesul populaţiei la serviciile de asistenţă şi 
consultanţă atât în cazurile penale şi civile, precum şi cele administrative şi de 
contencios administrativ. De asemenea, au propus organizarea şi autoadministrarea 
profesiei de avocat, din perspectiva proiectului de lege pentru modificarea Legii cu 
privire la avocatură. Experţii naţionali s-au familiarizat cu practica internaţională în 
domeniu şi au examinat posibilitatea introducerii unor mecanisme similare în 
Republica Moldova.  



În cadrul conferinţei, preşedintele Consiliul Barourilor Europene (CCBE), 
Bernard Vatier, a declarat că scopul întrunirii este de facilita schimbul de experienţă 
dintre avocaţii din Europa şi Moldova şi de a discuta mecanismul implementării 
unui sistem accesibil de asistenţă juridică gratuită, garantată de stat. În acest sens, 
Bernard Vatier a menţionat că CCBE doreşte să contribuie la dezvoltarea unui stat 
de drept, bazat pe accesul la justiţie. În opinia sursei citate, rolul avocatului este 
unul fundamental într-un stat de drept, de aceea acesta trebuie să-şi menţină 
independenţa faţă de puterea politică şi economică din ţară, faţă de judecător şi 
chiar faţă de clientul său.  

Directorul Programului Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, Victor Munteanu  a  
spus în cadrul conferinţei că în Republica Moldova nu există un sistem adecvat de 
asistenţă juridică gratuită, iar avocaţii oferiţi de stat de cele mai dese ori prestează 
servicii formale, pentru că nu au o remunerare decentă şi sunt suprasolicitaţi. 
Potrivit lui Victor Munteanu, există un proiect de lege privind acordarea asistenţei 
juridice gratuite în R.Moldova şi chiar un proiect de strategie naţională care 
urmăreşte facilitarea accesului categoriilor defavorizate ale populaţiei la serviciile 
juridice, însă mai mult îngrijorează managementul sistemului propriu-zis. „Nu textul 
legii este cel mai important, ci mecanismul de implementare a legilor”. În opinia sa, 
aceasta este o problemă foarte mare nu doar pentru R. Moldova, ci şi pentru fostul 
spaţiu sovietic.   

Directorul Programului Drept al Fundaţiei Soros-Moldova susţine că sunt 
câteva rapoarte care indică foarte clar asupra insuficienţei de resurse, dar şi asupra 
formalităţii complete a asistenţei juridice garantate de stat. Persoanele care nu-şi pot 
permite angajarea unui avocat din resurse proprii nu beneficiază de acces la justiţie, 
contrar prevederilor naţionale şi internaţionale. Potrivit lui Munteanu, în momentul 
în care vom avea decalaje de milioane de lei între finanţarea care este orientată către 
instituţiile destinate învinuirii, urmăririi penale şi instituţiile destinate apărării 
persoanei în instanţa de judecată, va exista fenomenul inegalităţii armelor în proces. 
„Putem avea cele mai bune legi care vizează garantarea asistenţei juridice, dar vor 
exista probleme dacă nu abordăm problema torturii, problema obţinerii de mărturii 
pe căi ilegale etc.”, a conchis Munteanu.  

La rândul său, preşedintele Baroului Avocaţilor, Gheorghe Amihalachioaie, a 
declarat că respectivul proiect de lege este „ceva nou pentru Republica Moldova şi, 
de aceea, experţii europeni au recomandat să nu se grăbească cu aplicarea ei”. 
Experţii din Olanda susţin că încă din anul 1970 au implementat această lege şi că 
ea funcţionează foarte bine, însă „acolo există criterii aparte decât cele prevăzute în 
proiectul de lege, deoarece în Republica Moldova nu sunt posibilităţi reale de a 
finanţa acest serviciu”, a spus Amihalachioaie.  

Un raport privind evaluarea necesităţilor juridice primare ale populaţiei din 
comunităţile rurale îndepărtate, realizat de Fundaţia Soros-Moldova în 11 sate din 
Moldova, relevă faptul că 80 la sută din locuitorii acestora se confruntă cu probleme 
juridice de diferit gen. Aproape 40% din respondenţi au indicat că se confruntă cu 
probleme legate de întocmirea actelor juridice şi 27% din ţărani au dificultăţi de 
ordin juridic cu terenurile agricole. Referindu-se la soluţionarea conflictelor cu 
caracter juridic, 51% din persoane au declarat că nu au căutat ajutor pe motiv că nu 
ştiau ce să facă şi nu dispuneau de bani pentru a plăti un avocat. 

În prezent, asistenţa juridică gratuită este acordată de către stat prin 
intermediul avocaţilor numiţi din oficiu, care primesc câte 80 lei pentru o zi. În 
Lituania şi Olanda, aceştia primesc câte 100 euro pe oră, „de aceea, sunt interesaţi 
să presteze servicii calitative, ceea ce nu există în Republica Moldova”. „În noul 
proiect de lege am specificat că avocaţii care vor acorda asistenţă juridică gratuită 



nu vor presta şi alte servicii şi vor fi remuneraţi lunar. Ar fi bine ca acest proiect de 
lege să fie adoptat anul viitor”, a spus Amihalachioae.     

Conferinţa „Profesia de jurist în Europa: accesul  la justiţie/ avocatul şi statul”, 
a fost organizată de Consiliul Barourilor Europene (CCBE), în cooperare cu Baroul 
Avocaţilor din Moldova, Agenţia Germaniei pentru Asistenţă Tehnică (GTZ), Fundaţia 
Soros-Moldova şi Asociaţia Avocaţilor Americani (ABA/CEELI Moldova). 

În Moldova activează peste 1200 de avocaţi, dintre care 900 în municipiul 
Chişinău. Pentru comparaţie, în unele raioane sunt doar câte 3 avocaţi.  

 
Inga Lachi  Dreptul 
 


