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Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova
Союз Адвокатов Республики Молдова

Moldovan Bar Association

Partea III. COMISIA PENTRU ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ. DECIZII

DECIZIE

Cauza disciplinară intentată avocatului
Pîrvan Dumitru

(în temeiul plângerii nr. 2146/16 din 25.11.2016 a cet.  Macovei Marin)

  mun. Chișinău                                                                                                                  05 mai 2017

Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, în componența membrilor 
prezenți în ședință: dl Vitalie TĂBÎRȚĂ, președinte; dnii avocați: Ruslan AHMEDOV, Anatolie 
BARBACAR, Petru BOBU,  Mihai GAFTON, Ion GRECU, Zinaida LUPAȘCU, Ion MALANCIUC, 
Valeriu SCUTELNIC, Ion Țurcanu – membri, precum și dna Victoria Deviţcaia, secretar, exami-
nând procedura disciplinară pornită în temeiul plângerii cet. Macovei Marin care reclamă presupu-
sele abateri disciplinare comise de avocatul Pîrvan Dumitru, deținător al licenței pentru exercitarea 
profesiei de avocat nr. 153 din 25.10.2001,  a 

Stabilit:
I.

Petiționarul în plângerea formulată a menționat:
„Am  încheiat un contract de asistență juridică cu avocatul Dumitru Pîrvan, i-am achitat suma de 

1500 euro pe data de 04.11.2016, după care avocatul a dispărut și nu răspunde la telefon, se ascunde 
acasă, o singură dată am vorbit cu el, acesta fiind în stare de ebrietate. De la 04.11.2016 și până la ziua 
depunerii plângerii (25.11.2016), avocatul nu a hotărât nimic, absolut nici o întrebare. Solicit să fie 
luate măsurile de rigoare față de acțiunile avocatului și  tras la răspundere”.

Fiind solicitate documente suplimentare, petiționarul a prezentat membrului comisiei delegat, în 
procedura căruia se afla petiția pentru examinare, următoarele acte: copia contractului de asistență 
juridică și copia bonului de plată, ambele datate cu  04.11.2016. 

Asigurându-i avocatului dreptul la apărare, i s-a adus la cunoștință plângerea parvenită de la 
petiționar și i s-a acordat posibilitatea să se expună asupra reclamațiilor conținute  în reclamație, 
fiind telefonat  de nenumărate ori: la 05.01; 24.01; 07.02; 17.0 și în alte zile, însă – fără niciun rezultat, 
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iar, la 23.02.2017,  i-a fost expediată pe două adrese cunoscute 2 telegrame (la serviciu și la domiciliul 
lui), acestea fiind recepționate de avocatul în cauză la 28.02.2017.

Avocatul Pîrvan D. nu a prezentat explicațiile de rigoare  pe marginea plângerii recepționate și nu 
a prezentat Comisiei referința solicitată.

La 03.04.2017, Comisia, audiind raportul și concluzia membrului său delegat, a pornit procedură 
disciplinară, iar în adresa avocatului vizat în petiție – dl Pîrvan D. –a fost expediată o telegramă  cu 
referire la obligația acestuia de a se prezenta în fața Comisiei la data de 05.05.2017, ultimul însă, din 
motive necunoscute, nu s-a prezentat în fața Comisiei și nu a prezentat referința solicitată.

II.

Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, examinând în ansamblu petiția 
cet. Macovei Marin și înscrisurile anexate, conchide, în temeiul normelor de drept asupra cazului 
examinat, și anume:

– art. 4 al Constituției RM stabilește că dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile 
omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Dreptului Omu-
lui, cu pactele și celelalte tratate la care Republica  Moldova  este parte;

– art. 7 al Constituției RM stipulează că este Legea Supremă în stat, nicio lege și niciun act juridic 
care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică;

– art. 20 al Constituției RM: orice persoană are dreptul la satisfacere efectivă din partea instanțelor 
judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale 
legitime;

– art. 26 al Constituției RM garantează dreptul părților în cursul procesului de a fi asistate de un 
avocat ales sau numit din oficiu;

– art. 8  din Codul civil al RM indică: drepturile și obligațiile civile apar în temeiul legii, precum și 
în baza actelor persoanelor fizice și juridice, care dau naștere la drepturi și obligații civile și/sau 
din contracte sau în urma cauzării de daune unei alte persoane;

– art. 9 al Codul civil al RM obligă persoanele fizice participante la raporturile juridice civile de 
a-și exercita drepturile și obligațiunile cu bună-credință , în acord cu legea, contractul, și cu or-
dinea publică, cu bunele moravuri;

– art. 17 al Codul civil al RM definește persoana fizică ca om privit individual, ca titular de drep-
turi și de obligații civile;

– art. 512-513 Codul civil al RM prescrie, că în virtutea raportului obligațional, creditorul este 
în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestații, iar debitorul este ținut să o execute. 
Prestația poate consta în a face sau a nu face, iar părțile urmează să se comporte cu bună – 
credință și diligență la momentul nașterii, pe durata existenței, la momentul executării și  stin-
gerii obligației;

– art. 572 Codul civil al RM stipulează, că obligația trebuie executată în modul corespunzător, cu 
bună-credință, la momentul și în modul stabilit;

– art. 602 Codul civil al RM ca efect al neexecutării obligației include orice încălcare a obligațiilor, 
inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă;



16

AvocAtul: Buletin informativ, numărul 4 din 31 mai 2017, anul IAvocAtul: Buletin informativ, numărul 4 din 31 mai 2017, anul I

– art. 1 al Legii RM cu privire la avocatură declară profesia de avocat exercitată de persoane ca-
lificate și abilitate conform legii, să pledeze și să acționeze în numele clienților lor, să practice 
dreptul, să apere în fața unei instanțe judecătorești sau să consulte și să reprezinte în materie 
juridică clienților săi;

– art. 3 al legii nominalizate ca principiu de bază al avocaturii prescrie asigurarea dreptului la 
apărare garantat de Constituție;

– art. 5 din Legea cu privire la avocatură garantează dreptul persoanei fizice de a beneficia de 
asistență juridică a oricărui avocat în baza de acord al părților;

– art. 9 din Legea cu privire al avocatură, ca standard al calității serviciilor de asistență juridică, 
determină corespunderea lor bunelor practici profesionale în materie juridică, normelor mate-
riale și procedurale și să rezulte dintr-o conduită profesională și corectă;

– art. 54 din Legea cu privire la avocatură, obligă avocatul la acordarea asistenței juridice con-
form contractului încheiat cu clientul său;

– art. 56 al Legii cu privire la avocatură sancționează avocații disciplinar pentru acțiunile prin 
care se încalcă prevederile prezentei legi.

– art. 10 al Statutului profesiei de avocat stabilește că asistența juridică acordată de avocat tre-
buie să corespundă bunelor practici profesionale în materie juridică, normelor materiale și 
procedurale și să rezulte dintr-o conduită profesională corectă;

– asistarea și reprezentarea clientului impun diligență profesională adecvată, pregătire temeinică 
a cauzelor, potrivit cazului și experienței;

– art. 57 al Statutului indică obligațiunea avocatului de a se consulta cu clientul pentru a stabili 
scopul, modalitățile, precum și soluțiile tehnice pe care le va urma pentru a realiza asistența 
și reprezentarea clientului. Avocatul nu este obligat să urmeze tehnicile și procedurile legale 
indicate arbitrar de client și păstrează responsabilitatea pentru acestea;

– p.1, din Capitolul I din Codul deontologic prevede – exercitând profesia de avocat, fiecare 
avocat este obligat să întreprindă acțiuni corespunzătoare pentru a-și asigura independența 
și libertatea de exercitare a profesiei. Îndatoririle multiple ale avocatului îi impun acestuia 
independența absolută, liberă de orice influență, derivată din propriile interese sau din cele ale 
persoanelor-terțe.

III.

Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților concluzionează:
Cerințele expuse de petiționar în plângerea sa înaintată la capitolul atragerii avocatului Pîrvan 

Dumitru la răspundere disciplinară sunt întemeiate și urmează a fi admise.
a). Astfel, avocatul Pîrvan Dumitru a admis o abatere disciplinară gravă în timpul exerci-

tării activității avocaționale cu petiționarul Marin Macovei, și anume, nu și-a onorat 
obligațiunile asumate prin contractul de asistentă juridică din 04.11.2016.

b). Prin comportamentului lui în relația dintre avocat-client cu petiționarul și prin atitudinea 
neconștiincioasă în raport cu clientul și cu Comisia (refuzul de a comunica cu clientul și cu 
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Comisia, inclusiv telefonic),  avocatul Pîrvan Dumitru a depășit hotarul legal al drepturilor 
și obligațiunilor acordate avocatului ca apărător al clientului său, nu și-a îndeplinit misiu-
nea și rolul său eminent.

În urma celor analizate, Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților stabilește 
faptul că, în urma acțiunilor și a inacțiunilor sale, avocatul Pîrvan Dumitru a comis următoarele 
încălcări de lege, de etică și de disciplină:

• violarea dreptului petiționarului la satisfacere efectivă din partea organelor de urmărire pe-
nală și a instanțelor judecătorești;

• violarea dreptului garantat la apărare al petiționarului;
• exercitarea obligațiunilor cu bună-credință, în acord cu legea, contractul încheiat și cu bune-

le moravuri;
• conduita profesională destoinică și corectă în timpul și în afara activității sale profesionale.

IV.

În temeiul celor expuse, având la bază art. 1-5, 42, 44, 54, 56-58 ale Legii RM cu privire la avoca-
tură, Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților din Moldova

DECIDE:
1. A constata existența abaterii disciplinare admise de avocatul Pîrvan Dumitru, deținător al 

licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 153 din 25.10.2001.

2. Ținând cont de gravitatea abaterii, circumstanțele în cauză, activitatea și comportamentul 
avocatului, a-i aplica avocatului Pîrvan Dumitru o sancțiune disciplinară sub formă de mus-
trare.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și poate fi contestată în instanţa de judecată 
conform Legii contenciosului administrativ.

 Președintele Comisiei:                                                                      Vitalie TĂBîRȚĂ
         Secretarul Comisiei:                                                                           Victoria DEVIţCAIA


