
 

 
 

Platforma electorală a candidatului, av. Gheorghe VLAS, la funcția electivă de membru în CL 

”Conștiința va rezista ca o carte vitală a libertății 

umane atâta timp cât există cei cu curajul să o apere, cu 

viziunea de a o interpreta și fidelitatea de a trăi prin ea” – 

William J. Brennan Jr.  

Stimați colegi, membri ai Baroului Chișinău,  

Am decis să solicit susținerea Domniilor voastre pentru a fi ales în calitate de membru al Comisiei de 

Licențiere (CL). Sunt determinat de obiectivul acceptat de întreaga breaslă de a îmbunătăți sistemul de accedere 

în profesia de avocat. Cred cu tărie că putem asigura un grad mai înalt de pregătire juridică și de moralitate a 

persoanelor care acced în profesia de avocat. Sunt convins că pot continua să contribui la consolidarea 

instituțională a avocaturii și la îmbunătățirea prestigiului profesiei de avocat. Pregătirea mea profesională, 

implicarea plenară în precedentul mandat, îmi permit să vă asigur de responsabilitatea deciziei de a candida. 

Declar că nu există incoveniențe de a fi demn de încă un mandat în Comisia de Licențiere. Mai mult, am învățat 

și am acumulat experiență proprie, dispun de capacități necesare pentru a face față unor noi provocări, corespund 

cerințelor de integritate și de rezitență la stres profesional. 

Calitatea de membru al Comisei de licențiere impune implicarea disciplinară și responsabilă în 

activitatea Comisiei, iar eu mi-am verificat în timp și am dovedit corespunderea acestor exigențe. În același 

timp, vin în noua Comisie de Licențiere cu noi obiective și analize ce reies din experiența și eșecurile celor peste 

15 ani de existență a instituției licențierii profesiei de avocat și primul ideal al meu este să nu fie admise abordări 

învechite și practici care împiedicau dezvoltarea profesiei de avocat. Voi propune cele mai avansate și optime 

metodologii de organizare a testării și verificării candidaților. Voi lucra asiduu la noi procedee de evaluare a 

candidaților, încât să asigurăm corectitudinea, imparțialitatea, validitatea și valoarea reală a cunoștințelor și 

abilităților candidaților. Voi realiza cu diligență motivarea calitativă a hotărârilor CL, transparența proceselor și 

publicitatea actelor.  

Reiterez condițiile ce sunt înaintate față de un candidat în profesia de avocat în recomandările 

Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Rezoluțiile și Recomandările Consiliului Barourilor și 

Societăților Juridice din Europa (Council of Bars and Law Societies from Europe / CCBE.  Rec(2000) 21 din 

25 octombrie 2000 privind libertatea de a exercita profesia de avocat a reiterat necesitatea de a întreprinde toate 

măsurile pentru a asigura un înalt grad de pregătire juridică și de moralitate drept condiții prealabile admiterii în 

profesia de avocat, acesta fiind un obiectiv ce poate fi realizat în termeni proximi și prin acțiuni concrete.  

Amintesc, că mi-am adus contribuția personală pentru a fi operate modificări la Legea cu privire la 

avocatură 1260/2002, în special, pentru a fi introdus art. 43.1 privind intituirea „Comisiei de soluționarea a 

contestațiilor”, normă care va îmbunătăți calitativ activitatea Comisiei, va responsabiliza membrii săi și va 

asigura echitatea în procesele decizionale.    

În conlucrare cu Consiliul UA, sunt dispus pentru a participa la elaborarea programelor pentru  

reglementarea stagiului profesional, a programelor de formare inițială și continuă – reieșind din lacunele 

depistate la examene în pregătirea profesională a candidaților. La fel, îmi propun să contribui la implementarea 

conceptului Consiliul Uniunii Avocaților din 16 iunie 2017 ce corespunde viziunilor mele pentru ca viitorii 

membri ai CL să dea dovadă de implicare responsabilă pentru a implementa modificările statutare și legislative 

recente. Mă voi dedica, personal, asigurării mediului propice în CL în scopul creșterii nivelului de încredere în 

obiectivitatea și transparența procesului de accedere în profesia de avocat, a transparenței proceselor 

operaționale și decizionale ale Comisiei de Licențiere.    

Vă mulțumesc anticipat pentru încrederea acordată,  

avocat Gheorghe VLAS    
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