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DISPOZIŢIA nr. 22
9

—

mun. Chişinău

Cu privire la instituirea unor
măsuri de prevenire a riscurilor COVID-19 (Coronavirus)
în cadrul Uniunii Avocaţilor
Având în vedere:
- preocuparea permanentă a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru siguranţa
avocaţilor şi a angajaţilor săi, precum şi pentru asigurarea unui mediu sigur de lucru în
spaţiile sale,
- Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate
publică privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19,
- Hotărârile nr. 8 şi 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate
publică privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19,
- informaţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 11.03.2020, prin care s-a anunţat faza
de transmitere pandemică a infecţiei SARS-CoV-2. Infecţia COVID-19 înregistrându-se în
toate ţările UE, cu ritm sporit de creştere a cazurilor de boală,
- faptul că Uniunea Avocaţilor dispune de un sistem special adaptat pentru
recepţionarea/transmiterea corespondenţei on-line,
- recomandările internaţionale în ceea ce priveşte urgenţa măsurilor de prevenţie a
răspândirii infecţiei COVID-19, precum şi a măsurilor luate de autorităţile din Republica
Moldova,
Din dorinţa de a adopta o serie de măsuri de precauţie, conducându-mă de
prevederile art. 40 din Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN:
Art. 1 - Se suspendă activităţile Uniunii Avocaţilor cu publicul, pentru perioada 16
martie - 31 martie 2020, cu informarea persoanelor interesate, despre posibilitatea
remiterii solicitărilor/cererilor şi a altor documente de corespondenţă, la adresa de e-mail:
uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.
Art. 2 - Dosarele de participare la concursul pentru alegerea membrilor Comisiei de
licenţiere a profesiei de avocat, vor fi transmise exclusiv prin intermediul poştei electronice
pînă la data de 03 aprilie 2020, cu confirmarea autenticităţii actelor depuse.

Art. 3 - Secretarul General, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice din ţară, va
organiza la necesitate munca la distanţă al angajaţilor Uniunii Avocaţilor şi va asigura
evidenţa corespunzătoare a timpului de muncă.
Art. 4 - Se recomandă tuturor avocaţilor şi avocaţilor stagiari, să întreprindă acţiuni
individuale de prudenţă în vederea preîntâmpinării evoluţiei nedorite a epidemiei
Coronavirus (COVID-19), în particular, să solicite din timp amânarea şedinţelor de
judecată pe cauzele în care sunt parte, cu excepţia apărătorilor citaţi în cauzele penale de
urgenţă, cu privire la care judecata va continua să se desfăşoare în mod normal, sub rezerva
respectării măsurilor de protecţie şi igienă, prescrise de către autorităţile competente.
Art. 5 - în funcţie de evoluţia epidemiei COVID-19, măsurile sus menţionate vor fi
prelungite sau vor fi dispuse acţiuni suplimentare, care vor fi aduse la cunoştinţă în timp
util.
Art. 6 - Prezenta dispoziţie se afişează în reţeaua internă şi pe pagina web a Uniunii
Avocaţilor din Republica Moldova (www.uam.md) şi se comunică prin e-mail barourilor.

