
Uniunea Naţională 
a Barourilor din România 

Sesiunea comună de lucru a reprezentanţilor 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România 

şi Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova cu tema: 

„Accesul în profesia de avocat; Pregătirea profesională iniţială." 
Uniunea Avocaţilor 
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MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE 
privind cooperarea dintre 

Uniunea Naţionala a Barourilor din România şi Uniunea Avocaţilor din Republica 
Moldova 

Uniunea Naţionala a Barourilor din România şi Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 
denumite în continuare părţi semnatare,. 

recunoscând interesul reciproc în dezvoltarea, pe o baza durabila, a unei cooperări ample 
între organismele profesiei de avocat din tarile lor, 

în intenţia de a contribui pe aceasta cale la apropierea avocaţilor din cele două ţări si la o 
mai buna cunoaştere reciprocă, 

având în vedere rezultatul pozitiv al discuţiilor purtate în cadrul şedinţei comune a Comisiei 
Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi a Uniunii Avocaţilor din 
Republica Moldova ce a avut loc la Bucureşti în ziua de 17 noiembrie 2012, 

au convenit sa încheie prezentul Memorandum de înţelegere privind următoarele : 

ART.1 
Părţile vor dezvolta colaborarea în domeniile specifice profesiei de avocat, promovând 
schimburile de materiale şi documentaţie în aceste sfere şi vor facilita contactele directe atât 
între barouri cât şi între formele de exercitare a profesiei din cele două ţări. 

ART.2 
Părţile au identificat până în prezent următoarele domenii de interes comun: 

• Structura instituţională şi accesul în profesia de avocat; 
• Formarea profesională iniţială şi continuă ; 
• Poziţia avocatului în raport de sistemul judiciar; 
• Probleme disciplinare la nivel naţional şi în regim transfrontalier. 

ART. 3 
Părţile au decis, de comun acord, să identifice şi alte aspecte de interes comun privind 
dreptul comunitar şi probleme juridice specifice în regim transfrontalier şi vor stabili proiecte 
de cooperare în aceste domenii. 

ART.4 
Părţile vor favoriza colaborarea, prin: 

a) stabilirea şi realizarea de programe, studii şi alte forme de activitate comună; 
b) vizite reciproce şi stagii de documentare; 
c) schimburi de publicaţii, de documentaţie ştiinţifică, precum şi de rezultate ale unor 
programe comune. 

Părţile vor încuraja colaborarea directa între barouri pe domenii specifice. 
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ART.5 
Părţile vor contribui la colaborarea şi la schimbul de experienţă în domeniul formării şi 
pregătirii profesionale continue a avocaţilor, prin: 

a) schimb de lectori, profesori şi alţi specialişti, pentru a preda cursuri şi a realiza 
cercetări ştiinţifice comune; 
b) dezvoltarea colaborării directe între instituţiile de formare şi pregătire profesionaJă; 
c) acordarea, pe măsura posibilităţilor fiecărei părţi, de locuri şi burse avocaţilor 
celeilalte părţi pentru stagii de formare şi pregătire profesională, stabilite de comun 
acord; 
d) sprijinirea studierii sistemelor de drept ale celor două părţi prin trimiterea de lectori, 
trimiterea de cărţi şi publicaţii de specialitate, participarea reciproca la cursuri de vară 
organizate de către fiecare parte; 

ART.6 
(1). Părţile recunosc certificatele, diplomele, titlurile şi gradele academice acordate ca 
urmare a pregătirii şi perfecţionării avocaţilor în instituţiile de învăţământ şi în instituţiile de 
formare şi pregătire profesională ale celeilalte părţi, în acord cu legislaţia europeană 
incidenţă în domeniile anterior menţionate. 
(2). în limitele reciprocităţii ce rezultă din lectura comparată a prevederilor legale şi statutare 
ale profesiei din ambele ţări, părţile convin să procedeze la recunoaşterea titlurilor 
profesionale obţinute de avocaţii din România şi Republica Moldova. 

ART.7 
Părţile vor încuraja şi sprijini cunoaşterea reciprocă a tradiţiilor profesiei de avocat şi a 
sistemelor de drept, prin: 

a) organizarea de manifestări ştiinţifice, seminarii şi simpozioane; 
b) încurajarea traducerii şi publicării în ţările lor a unor lucrări de specialitate din 
cealaltă ţară. 

ART.8 
Părţile vor dezvolta colaborarea activă a reprezentanţilor şi delegaţiilor lor în cadrul 
Consiliului Barourilor Europene (CCBE) şi al altor organizaţii şi forumuri internaţionale. 

ART.9 
Părţile vor încuraja colaborarea sub diferite forme între barouri prin înţelegeri directe 
convenite intre ele. 

ART. 10 
Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului memorandum, părţile vor încheia 
programe de colaborare pe anumite perioade în care se vor conveni formele concrete de 
cooperare, modalităţile de execuţie şi de finanţare a acestora. 
în acest scop, părţile îşi vor desemna reprezentanţi responsabili cu aplicarea 
memorandumului, care se vor reuni periodic intr-o comisie mixta, alternativ la Bucureşti şi 
Chişinău. 

ART.11 
Prevederile prezentului memorandum nu exclud posibilitatea stabilirii unei colaborări 
bilaterale şi în alte sectoare care vor fi identificate şi care corespund obiectivului şi scopurilor 
prezentului acord. 
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ART. 12 
Părţile semnatare decid să se întâlnească o dată pe an, la un nivel corespunzător, alternativ, 
în fiecare ţară, pentru a efectua schimb de informaţii şi a stabili domeniile specifice de 
politică şi problemele ce trebuie incluse în programul de lucru viitor. 

ART.13 
Ambele părţi semnatare decid că prezentul memorandum de înţelegere se va aplica pentru o 
perioadă de 4 (patru) ani. Valabilitatea sa va fi prelungita in mod automat, prin tacita 
reconducţiune, pe noi perioade de câte 4 ani, dacă niciuna dintre părţi nu informează în scris 
cealaltă parte, cu cel puţin 6 luni înainte de împlinirea termenului de 4 ani, despre intenţia de 
a-l denunţa. 
în cazul denunţării prezentului acord, orice program de schimburi, înţelegere sau proiect 
convenit în baza sa şi care nu a fost realizat îşi păstrează valabilitatea în toata perioada 
pentru care a fost convenit. 

Semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2012, în două exemplare originale, în limba română. 

Preşedintele Preşedintele 
Uniunii Naţionale a Barourilor Uniunii Avocaţilor 

din România din Republica Moldova 
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