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PCC-01/61g/nr.18        Chişinău, 3 iulie 2018 

 
Domnului Andrian CANDU, 

Președintele Parlamentului Republicii Moldova 

 

Stimate domnule Președinte, 

Pe 3 iulie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 18 privind excepția 

de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 

din 19 iulie 2002. 

Curtea a conchis că unele prevederi din articolul 43 alin. (4) din Legea cu privire la 

avocatură, care limitează controlul instanței de contencios administrativ sesizate la 

verificarea respectării procedurii de către Comisia de licențiere, sunt 

neconstituționale. Controlul instanței de contencios administrativ trebuie să fie unul 

deplin, în fapt și în drept, cu privire la orice aspect (procedural sau substanțial).  

Totuși, Curtea a reținut că,  atunci când sunt ridicate probleme teoretice privind 

baremul stabilit și punctajul acordat de către Comisia de licențiere, instanțele de 

contencios administrativ nu trebuie să-și substituie viziunea lor cu cea a Comisiei, ci 

să verifice doar dacă hotărârea Comisiei este una rezonabilă. 

În acest context, Curtea a relevat că, în scopul asigurării unei garanții procedurale 

efective, hotărârile Comisiei de licențiere privind prestațiile unor candidați 

considerate nerezonabile de către instanțele de contencios administrativ trebuie 

reevaluate, prin reverificarea lucrărilor scrise și a înregistrărilor audio ale 

răspunsurilor prezentate la proba orală de către o comisie independentă. 

Astfel, Curtea subliniază că este necesară intervenția Parlamentului, în vederea 

reglementării unui remediu efectiv care să ofere posibilitatea reevaluării prestațiilor 

sau a răspunsurilor date de către subiecții hotărârilor Comisiei de licențiere declarate 

nerezonabile de instanțele de contencios administrativ (e.g. instituirea de către 

Ministerul Justiției a unei comisii independente de reevaluare). În acest sens, ar fi 

binevenită efectuarea unui studiu de drept comparat și preluarea celor mai bune 

practici internaționale, care și-au demonstrat eficacitatea. De asemenea, ar putea fi 

avută în vedere inclusiv instituirea prin lege a obligativității instituirii de comisii ad-

hoc (și nu permanente) pentru fiecare sesiune de examinare a candidaților care vor să 

acceadă în profesia de avocat. 

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea 

Constituțională, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i 

fie comunicate rezultatele examinării ei în termenul prevăzut de lege. 

 

 

Mihai POALELUNGI, 

Președintele Curții Constituționale 
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