Programa electorală pentru funcția de membru a Comisiei de Licențiere.

Avocatura este un domeniu important și o profesie notorie. Orice persoană calificată care
dorește să acceadă în această profesie trebuie să dea un exemplu de profesionalism, etică și de
respectare a legii prin propriul exemplu. Un avocat/ă nu trebuie să dețină doar cunoștințe în
domeniul dreptului dar și în domeniul etic cât la locul de muncă atât și în afara orelor de muncă.
Apărătorii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, sunt un exemplu pentru
societate și trebuie să formeze un scut împotriva oricăror ilegalități. Anume din acest motiv, în
această meserie avem nevoie de cei mai buni juriști, care au valori și viziuni ce ar ajuta la crearea
unui stat de drept prin promovarea drepturilor omului, ori prin restabilirea legală a acestora.
Avem nevoie să ridicăm imaginea Avocaturii din Republica Moldova la standardele Uniunii
Europene acolo unde avocatura nu este doar o profesie, ci este un mod de viață.
Comisia de Licențiere trebuie să activeze pe principiul egalității, legalității, transparenței,
respectarea onoarei și demnității a fiecărui candidat/ă.
După cum observăm, practica actuală a Comisiei, după fiecare examen, Comisia prin decizia sa
publică lista persoanelor care au susținut examenul și care nu au susținut examenul pe pagina
web. a Uniunii Avocaților. În viziunea mea, această listă trebuie să conțină doar datele
persoanelor care au susținut examenul cât pentru stagiari atât și pentru avocați. Cei ce nu au
susținut cu succes examenul, trebuie să primească un e-mail în privat prin care Comisia să îi
informeze despre faptul că nu au acumulat numărul total de puncte ca să fie acceptați în calitate
de stagiar/ă ori de avocat/ă. Motivul acestei necesități este faptul că, această informație trebuie
să fie una confidențială, astfel vom asigura respectarea onoarei și demnității fiecărei persoane
care nu a reușit să treacă examenul din prima încercare și nu dorește ca această informație să fie
una publică.
Evaluarea candidaților trebuie să fie transparentă și individuală de către fiecare membru a
Comisiei în baza unui regulament stabilit din timp și aprobat de toți membrii comisiei.
Regulamentul privind evaluarea și metodele de evaluare trebuie să fie public și clar pentru
candidați. În mod practic este nevoie ca Comisia să stabilească cele mai potrivite standarde de

evaluare.

Importanța de a include standarde de evaluare pentru comisie rezultă din

aplicabilitatea și scopul de a ajuta evaluatorii ( comisia) prin recomandări clare pentru elaborarea
rapoartelor de evaluare a candidaților. La fel, se va asigura o bază precisă pentru a analiza
cunoștințele candidaților. Astfel se va obține o evaluare cât mai clară, obiectivă, fără ambiguități
care va fi conform standardelor mondiale.
Pe tot parcursul examenului, pentru a evita speculațiile privind lipsa de independență și
imparțialitate din partea comisiei de evaluare, e nevoie de instituit obligativitatea ca toți membrii
comisiei să se afle în sală de la începutul examenului până la încheierea acestora.
Statutul avocatului, prevede că avocații stagiari trebuie să țină evidența planului individual de
stagiu profesional. La acest capitol e nevoie de introdus reguli clare, ce trebuie să conțină planul
individual.

Care sunt standardele minime de îndeplinire a planului individual de stagiu

profesional pe care stagiarii trebuie să le îndeplinească pentru a se califica ca fiind un stagiu
deplin și efectiv. Regulile trebuie să fie identice pentru toți stagiarii și doar așa vom stabili clar la
verificarea acestui criteriu dacă stagiarul este gata pentru examen și a fost activ în timpul
stagiului. Anume prin introducerea regulilor clare și un standard minim de îndeplinire a acțiunilor
în domeniul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în timpul stagierii, putem
să ridicăm nivelul de calitate pentru viitorii avocați.
Avem nevoie să eliminăm suspiciunile de corupție care există în societate, motiv pentru care
obiectivele clare, transparente asupra metodologiei de evaluare, asupra regulilor minime care
trebuie îndeplinite în timpul stagiului pot să aducă o încredere mai mare Comisiei din partea
societății.
Toate deciziile privind reformele din cadrul Comisiei de Licențiere trebuie să fie emise de
echipă, astfel voi pleda pentru consolidarea echipei CL pentru un scop comun de reformare și
adoptare a celor mai bune practici mondiale și europene.
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