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Anexa 2
EXEMPLU DE APLICARE DE TARIFE FIXE

Un exemplu de abordare a opţiunii tarifelor fixe:
1. 1000 lei – tarif fix pentru participare în fiecare şedinţă de judecată în instanţele de orice nivel sau la desfăşurarea fiecărei acţiuni 

procesuale;
2. 750 lei – tarif fix pentru realizarea fiecăreia dintre acţiunile următoare: 

• prima întâlnire cu beneficiarul asistenţei juridice calificate sau rudele acestuia;
• întrevedere cu beneficiarul asistenţei juridice calificate care se află în detenţie, dar nu mai mult de cinci întrevederi în cauză;
•  studierea materialelor cauzei în faza pregătirilor pentru desfăşurarea acţiunii procesuale sau a şedinţei de judecată; 
• studierea procesului-verbal al şedinţei de judecată după terminarea acesteia; 
• formularea obiecţiilor asupra proceselor-verbale ale şedinţelor de judecată;
• studierea sentinţei redactate şi explicarea conţinutului sentinţei beneficiarului de asistenţă juridică calificată;

3. 1500 lei – tarif fix pentru întocmirea, după caz, a acţiunii sau referinţei la acţiune, întocmirea şi depunerea cererilor legate de des-
făşurarea acţiunilor procesuale, pentru întocmirea şi depunerea cererii de apel sau recurs;

4. 1750 lei – tarif fix pentru admiterea integrală sau parţială a cererii de apel sau recurs, depuse de avocat;
5. 250 lei – tarif fix pentru fiecare oră suplimentară de aşteptare după primele 30 de minute scurse de la ora stabilită pentru şedinţa 

de judecată sau acţiunea procesuală;
6. Avocatul se remunerează cu 350 lei în cazul în care are loc amânarea şedinţei de judecată din motive care nu depind de voinţa 

avocatului. Această prevedere nu se aplică, dacă amânarea şedinţei de judecată intervine din cauza avocatului.  
7. La acordarea asistenţei juridice în cazul unor infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, avocatul se remunerează 

suplimentar cu 250 lei pentru fiecare dintre acţiunile menţionate.  
8. Remunerarea avocatului care acordă asistenţă juridică de urgenţă se majorează cu 25%, dacă asistenţa juridică este acordată în 

zilele de odihnă sau în alte zile desemnate echivalente acestora, sau în zilele de sărbători oficiale. 
9. Remunerarea avocatului care acordă asistenţă juridică cu utilizarea unei limbi străine (alta decât limbile menţionate expres în Le-

gea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti) se majorează cu 25%, dacă limba străină respectivă 
este necesară şi efectiv utilizată de avocat, pentru a comunica cu persoane şi a examina şi/sau întocmi documente în legătură cu 
acordarea asistenţei juridice în cauza concretă. 

10. Dacă cauza încetează drept rezultat al împăcării părţilor, inclusiv prin mediere sau altă modalitate alternativă de soluţionare a 
litigiilor, remunerarea totală a muncii avocatului se majorează cu 5000 lei. 

11. Pot fi prevăzute tarife fixe şi pentru alte situaţii convenite între avocat şi client. 

StatUtUl
                 aSociaţiei tinerilor  avocaţi

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.	 Asociaţia	Tinerilor	Avocaţilor (în continuare – „ATA”) este 
o asociaţie profesională, apolitică, nonprofit, constituită 
prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în 
vederea realizării în comun a scopurilor determinate de pre-
zentul Statut. 

APROBAT
Consiliul Uniunii Avocaţilor

 din Republica Moldova 
Decizia nr. 2 din 30.03.2012

PREAMBUL 
Constituită ca asociaţie profesională, apolitică, nonprofit, prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea promovării 

şi protejării intereselor comune ale profesiei de avocat.
Conducându-se de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova 1260-XV cu privire la avocatură din 19.07.2002, 

Statutul Profesiei de Avocat nr.302 din 08.04.2011, prezentul Statut a fost aprobat prin decizia Consiliului Uniunii Avocaţilor din Moldova 
din 30 martie 2012.  

2. Durata de activitate a ATA este nelimitată.
3. ATA nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau can-

didat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice.
4. Sediul ATA se află pe adresa sediului Uniunii Avocaţilor din Re-

publica Moldova. ATA are sub-cont bancar şi ştampilă proprie.
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2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ATA

2.1 ATA se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza următoa-
relor principii:

a) libertatea de asociere;
b) legalitatea;
c) publicitatea şi transparenţa; 
d) egalitatea în drepturi a tuturor membrilor; 
e) libera exprimare a opiniei de către toţi membrii şi acces la 

orice informaţie ce ţine de activitatea ATA; 
f ) independenţa, autoadministrarea şi autogestiunea;
g) umanismul;
h) confidenţialitatea;
i) democratismul şi colegialitatea în raporturile dintre avocaţi 

şi avocaţii stagiari;
Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea ATA, pre-
cum şi imixiunea ATA în activitatea autorităţilor publice.

2.2 ATA promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţi-
onale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneri-
atul, competiţia deschisă şi respectă normele deontologice 
ale profesiei de avocat.

2.3 Activitatea ATA are caracter transparent, informaţia cu pri-
vire la actele de constituire şi cele programatice este accesi-
bilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice li se garan-
tează accesul liber la raportul de activitate al ATA.

3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Scopurile ATA constau în contribuirea la: 
a) Promovarea şi apărarea intereselor tinerilor avocaţi, avoca-

ţilor stagiari şi ale profesiei de avocat;
b) Dezvoltarea relaţiilor dintre avocaţi, avocaţii stagiari, pre-

cum şi contribuirea la dezvoltarea relaţiilor internaţionale 
cu instituţiile avocaturii din alte state;

c) Elaborarea mecanismelor şi implementarea activităţilor de 
dezvoltare ale instituţiei avocaturii în Republica Moldova;

d) Formarea iniţială şi ridicarea nivelului de pregătire profesio-
nală a avocaţilor şi a avocaţilor stagiari;

e) Perfecţionarea cadrului legislativ din Republica Moldova;
f) Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omu-

lui.

3.2. Pentru a-şi realiza scopurile, ATA  va desfăşura următoarele ac-
tivităţi:

a) Elaborarea de strategii, metode, concepte, idei în ceea ce 
priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi 
protejării intereselor şi drepturilor avocaţilor;

b) Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întru-
niri, lecţii de pregătire profesională etc., în vederea realizării 
scopurilor propuse cu atragerea specialiştilor calificaţi în 
domeniile prioritare de activitate ale ATA;

c) Analiza problemelor de ordin juridic, economic şi social cu 
care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au im-
pact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului;

d) Editarea şi multiplicarea publicaţiilor ştiinţifico-practice;
e) Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asis-

tenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate 
sectoarele şi sferele social-juridice;

f) Elaborarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea 
diferitelor proiecte la nivel local şi naţional în scopul dez-
voltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii 
Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor ATA.

3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse ATA are dreptul:
a) să reprezinte interesele membrilor săi în faţa Uniunii Avoca-

ţilor din Moldova, a autorităţilor publice şi a altor organiza-
ţii;

b) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
c) să desfăşoare activitate editorială;
d) să difuzeze liber informaţia despre propria activitate;
e) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pen-

tru desfăşurarea activităţii sale;
f) să încheie acte juridice necesare pentru realizarea scopuri-

lor sale de activitate;
g) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în ve-

derea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea sta-
tului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la 
alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

h) să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale 
şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopuri-
lor şi sarcinilor propuse;

i) să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1. În structura organizatorică a ATA intră următoarele organe:
a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul de Administrare;
c) Preşedintele;
d) Secretarul General al Asociaţiei;
e) Subdiviziunea avocaţilor stagiari.

4.2. Adunarea Generală a membrilor este organul suprem al Asoci-
aţiei, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.

4.3. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) determină direcţiile principale de activitate ale ATA;
b) alege si revocă membrii Consiliului de Administrare şi Preşe-

dintele;
c) aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare;
d) hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea ATA. 

4.4. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci 
când o cer interesele ATA, dar nu mai rar  de o dată în an. Con-
vocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Admi-
nistrare, care va înştiinţa toţi membrii ATA cu cel puţin 15 zile 
înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul pri-
vind convocarea şedinţei trebuie să conţină proiectul ordinii 
de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului 
suprem se va comunica fiecărui membru în parte, prin publi-
caţia periodică determinată de către Consiliul de Administrare 
sau prin publicarea pe pagina oficială a ATA sau a Uniunii Avo-
caţilor.

4.5. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către 
Consiliul de Administrare din iniţiativă proprie, la cererea Pre-
şedintelui ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total 
al membrilor Asociaţiei. 

4.6. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de 
cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la 
convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiec-
ţii nominalizaţi în punctul 4.4. din prezentul Statut. În cazul în 
care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenţi-
onat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, 
subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa ex-
traordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul 
stabilit pentru acesta. 

4.7. Adunarea Generală este deliberativă în cazul când sunt pre-
zenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor. Fiecare 
membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul 
majorităţii simple a celor prezenţi.
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4.8. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în 
termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa 
Adunării Generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată 
repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

4.9. Lucrările Adunării Generale sunt conduse de către Preşedintele 
ATA. 

4.10. Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un pro-
ces-verbal semnat de Secretarul general şi contrasemnat de 
Preşedinte.

4.11. Procesul-verbal va conţine următoarele informaţii:
a) modul în care a fost convocat şi caracterul ordinar sau extraor-

dinar al Adunării Generale;
b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară Adunarea Ge-

nerală;
c) numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală;
d) ordinea de zi votată de Adunarea Generală;
e) luările de cuvânt;
f) hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile adoptate;
g) orice alte activităţi desfăşurate de Adunarea Generală.

2.12. Toate hotărârile, deciziile şi rezoluţiile Adunării Generale se ad-
optă prin vot deschis.

2.13. Adunarea Generală alege o comisie de numărare a voturilor 
din membrii care nu candidează la una din funcţiile organelor 
de conducere, compusă din minimum 3 membri.

2.14. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală  sunt  definitive şi 
obligatorii pentru toate structurile ATA şi pentru toţi membrii.

2.15. Hotărârile Adunării Generale se publică după caz în mijloace-
le de presă, pagina oficială de internet a ATA şi/sau a Uniunii 
Avocaţilor. Modalitatea de publicare se decide de Adunarea 
Generală sau, în lipsa unei astfel de decizii, de către Consiliul 
de Administrare la şedinţa imediat următoare după desfăşu-
rarea Adunării Generale.

2.16. Consiliul de Administrare este organul permanent de condu-
cere al ATA, care este constituit din 7 persoane,  alese de către 
Adunarea Generală din rândul membrilor ATA. În componenţa 
Consiliului de Administrare trebuie să fie aleşi cel puţin 2 avo-
caţi-stagiari. Consiliul de Administrare se subordonează Adu-
nării Generale şi are următoarea competenţa:

a) elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile prin-
cipale ale activităţii ATA, prezentându-le pentru aprobare 
Adunării Generale;

b) asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă 
rapoarte Adunării Generale privind activitatea ATA;

c) stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noilor membri 
în ATA, precum şi cele de excludere din rândurile ei;

d) aprobă simbolica şi formularele ATA;
e) stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile 

colectate;
f) asigură respectarea de către membrii ATA a normelor deon-

tologice ale profesiei de avocat;
g) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie com-

petenţa exclusivă a altor organe ale ATA.

2.17. Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Genera-
lă pe un termen de 2 ani. Şedinţele Consiliului de Administrare 
se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimes-
tru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul 
membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi 
ale membrilor aleşi ai Consiliului. La cererea unui membru al 
Consiliului de Administrare, Preşedintele Consiliului este obli-
gat să convoace, în termen de 10 zile, şedinţa extraordinară a 
acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează 
intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de 

Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea 
şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extra-
ordinară fără acordul Preşedintelui. 

2.18. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează 
în următoarele condiţii:

a) în caz de deces;
b) în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de per-

soana care demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt 
de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;

c) în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

2.19. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.18, locul din Consiliul 
de Administrare rămâne vacant urmând, ca în termenul cel 
mai scurt posibil, să fie desemnat un alt membru.

2.20. Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consi-
liului de Administrare, ales de Adunarea Generală pe un ter-
men de 2 ani, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada 
dintre şedinţele Consiliului de Administrare şi are următoarea 
competenţă:

a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administra-
re;

b) adoptă decizii în orice problemă ce ţine de activitatea ATA şi 
care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;

c) reprezintă ATA în relaţiile cu Uniunea Avocaţilor, autorităţile 
publice şi alte persoane fizice şi juridice;

d) organizează si dirijează activitatea curentă a ATA, asigura 
îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliul de Admi-
nistrare şi Adunarea Generală;

e) vine cu propuneri privind modul de organizare a activităţii 
ATA şi decide asupra formelor şi metodelor de lucru.

2.21. Consiliul de Administrare sau Preşedintele pot constitui, în caz 
de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite pro-
bleme importante legate de activitatea ATA, pentru discutarea 
anumitor programe guvernamentale în domeniul de activi-
tate al ATA, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor 
probleme majore ale societăţii.

2.22. Activitatea organizatorico-administrativă a Asociaţiei este 
asigurată de către Secretarul general.

2.23. Secretarul general este ales, pe un termen de 2 ani, din rându-
rile membrilor Consiliului de Administrare de către membrii 
acestuia cu votul majorităţii membrilor aleşi. 

2.24. Calitatea de Secretar general încetează în următoarele con-
diţii:

a) în caz de deces;
b) în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de per-

soana care demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt 
de o lună de la avizarea în scris a Consiliului de Administra-
re;

c) în caz de revocare de către Consiliul de Administrare.

2.25. În cazul situaţiilor prevăzute de pct.4.24 interimatul funcţiei de 
Secretar general este asigurat de către un alt membru al Con-
siliului de Administrare ales în condiţiile prevăzute de pct.4.23.

2.26. Secretarul general are următoarele atribuţii:
a) asigură lucrările de secretariat ale activităţii ATA;
b) participă, cu drept de vot, la sesiunile Adunării Generale şi la 

şedinţele Consiliului de Administrare;
c) elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru 

ale Adunării Generale şi ale Consiliului de Administrare;
d) organizează ţinerea evidenţei tuturor documentelor ATA;
e) asistă Preşedintele în exercitarea atribuţiilor sale;
f) înregistrează cererile şi demersurile prezentate ATA;
g) întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale 

şedinţelor Consiliului de Administrare;



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

9

Nr. 3-4, 2012

h) duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organi-
zaţii şi instituţii;

i) îndeplineşte alte atribuţii la indicaţia Adunării Generale, 
Consiliului de Administrare sau a Preşedintelui.

2.27. În cadrul ATA ca o formă de organizare a avocaţilor stagiari se 
constituie Subdiviziunea avocaţilor stagiari.

2.28. Subdiviziunea avocaţilor stagiari este compusă din toţi mem-
brii ATA care au calitatea de avocat stagiar sau care au trecut 
stagiul profesional, dar încă nu au susţinut examenul de califi-
care în profesia de avocat.

2.29. În cadrul Subdiviziunii se formează următoarele organe:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul Subdiviziunii;
c) Preşedintele Subdiviziunii;
d) Secretarul Subdiviziunii.

2.30. Adunarea generală, Consiliul Subdiviziunii, Preşedintele Sub-
diviziunii şi Secretarul Subdiviziunii se organizează şi îşi des-
făşoară activitatea în baza regulilor stabilite pentru organele 
corespunzătoare ale ATA dacă din prezentul Statut nu reiese 
altfel. 

2.31. Deciziile Adunării generale ale Subdiviziunii se adoptă cu vo-
tul majorităţii celor prezenţi.

2.32. Consiliul Subdiviziunii este format din 5 membri, aleşi de către 
Adunarea generală a Subdiviziunii.

2.33. Preşedintele Subdiviziunii este ales, din rândul membrilor Con-
siliului Subdiviziunii, de către Consiliul Subdiviziunii cu votul 
majorităţii membrilor acestuia.

2.34. Secretarul Subdiviziunii este ales de către Consiliul Subdiviziu-
nii prin votul majorităţii membrilor.

2.35. În activitatea sa Subdiviziunea avocaţilor stagiari, prin inter-
mediul organelor sale, are dreptul să desfăşoare următoarele 
activităţi:

a) să sesizeze Uniunea Avocaţilor cu scrisori, avize, propuneri, 
recomandări cu privire la diverse domenii ale profesiei de 
avocat;

b) să stabilească relaţii de colaborare cu alte persoane fizice, 
persoane juridice sau autorităţi publice;

c) să adopte şi să expună poziţia sa oficială faţă de anumite 
probleme cu privire la exercitarea profesiei şi probleme de 
drept;

d) să organizeze şi să participe la diferite seminare, conferinţe, 
mese rotunde, evenimente prin care să promoveze interese-
le şi valorile profesionale;

e) să exercite alte drepturi neinterzise de lege sau prezentul 
Statut.

3. MEMBRII ATA. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

1.1. Membru al ATA poate fi orice persoană care îndeplineşte una 
din următoarele condiţii:

a) este avocat în vârstă de până la 40 ani;
b) este avocat stagiar; 
c) a finisat stagiul profesional, dar încă nu a obţinut statutul 

de avocat.

1.2. Calitatea de membru al ATA se obţine prin depunerea şi în-
registrarea cererii de aderare la Uniunea Avocaţilor. Calita-
tea de membru al ATA se menţine pe perioada de exercitare 
a funcţiei în cadrul unui organ de conducere al acesteia.

1.3. ATA nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar mem-
brii nu răspund pentru obligaţiile ATA. 

1.4. Excluderea membrilor ATA poate avea loc în baza deciziei 
Consiliului de Administrare adoptată cu votul a 2/3 din nu-
mărul membrilor Consiliului de Administrare. Excluderea 
din rândurile ATA este discutată la şedinţa Consiliului de Ad-
ministrare, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv 
sau în absenţa acestuia, dar cu condiţia informării cu privire 
la desfăşurarea şedinţei. Decizia de acceptare sau de exclu-
dere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării 
Generale.

1.5. Membrii ATA au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a participa la activitatea ATA, de a alege şi a fi 

ales în orice funcţie eligibilă a ATA, de a participa la toate 
proiectele ATA, de publicare a lucrărilor şi a altor materiale 
în organul de presă al ATA, de a se retrage din organizaţie, 
prezentând sau nu motivele respective;

b) membrii ATA sunt obligaţi să respecte prevederile prezentu-
lui Statut,  legislaţia cu privire la avocatură, normele deon-
tologice ale profesiei de avocat, hotărârile Adunării Genera-
le, ale Consiliului de Administrare, deciziile Preşedintelui, să 
participe activ la realizarea scopurilor propuse.

1.6. Membrul care nu participă la activitatea ATA, rupând din pro-
prie iniţiativă legătura cu ATA, precum şi acei membri care în-
calcă prevederile prezentului Statut, normele deontologice ale 
profesiei de avocat pot fi excluşi din rândul membrilor ATA prin 
decizia Consiliului de Administrare, care va fi ulterior adusă la 
cunoştinţă Adunării Generale şi a membrului exclus.

1.7. Calitatea de membru al ATA încetează de drept din momen-
tul încetării corespunderii condiţiilor de membru prevăzute de 
prezentul Statut.

2. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMĂ 
FINANCIARĂ

2.1. Darea de seamă a ATA se întocmeşte conform rezultatelor 
anului şi conţine expunerea rezultatelor activităţii ATA în peri-
oada de referinţă a dării de seamă. Darea de seamă se aduce 
la cunoştinţa tuturor membrilor ATA la şedinţa Adunării Gene-
rale.

2.2. Darea de seamă şi orice informaţie cu privire la activitatea ATA 
se păstrează în ATA, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, 
se publică în presă.

3. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI 
MODIFICAREA STATUTULUI

3.1. Prezentul Statut a fost aprobat de către Consiliul Uniunii Avo-
caţilor.

3.2. Propunerile membrilor ATA vizând modificările şi completările 
prezentului Statut se depun la sediul Uniunii Avocaţilor care 
urmează a fi examinate de Consiliul Uniunii la şedinţa imediat 
următoare.

3.3. Modificările şi completările Statutului intră în vigoare pentru 
terţi din momentul publicării acestora pe pagina web oficială 
a Uniunii Avocaţilor. 


