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Uniunea Avocatilor din Republica Moldova 

In atentia domnlui Presedinte, Emanoil Plosnita si a Consiliului Uniunii 
Avocatilor din Repubiica Moldova, 

Stimati confrati, 

Am privit cu ingrijorare evenimentele care s-au derulat in cursul saptamanii 
trecute in Moldova si suntem bucurosi ca momentan lucrurile incep sa revina pe 
un fagas normal. 

Am tinut legatura, personal, cu mai multi colegi din Republica Moldova si am 
fost informati zilnic de desfasurarea evenimentelor, cu atat mai mult cu cat sunteti 
fratii nostrii de suflet si confratii nostrii, avand pecetluita aceasta infratire prin 
Acordul semnat intre noi, in 8 aprilie 20 1 9 la Baia Mare. 

Am luat act de Declaratie, formulata de Consiliul Uniunii Avocatilor din 
Republica Moldova, vis a vis de criza politica si institutionala, generata de 
solutiile adoptate de Curtea Constitutionala a Moldovei in 8-9 iunie 2019, in 
contradictie cu hotararile adoptate de Presedintele tarii si organul legislativ al 
tarii. 

Semnalul pe care 1-ati tras prin aceasta Declaratie, Curtii Constitutionale a 
Republicii Moldova a fost unul pozitiv, raportat la faptul ca aceasta (Curtea) 
trebuie sa fie garantul realizarii principiului separarii puterilor in stat si mai 
presus de toate, trebuie sa manifeste independenta in procedura de luare a 
masurilor. 

Am inteles de la distinsii mei colegi Ceban Vasile, Spoiala Vladimir, Ion 
Matusenco si Carlig Sergiu, ca aceste solutii adoptate de Curtea Constitutionala 
au fost revocate si ca lucrurile intra pe un fagas normal, lucru care nu poate decat 
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sa ne bucure si sa va felicitam pe aceasta cale, pentru eforturile institutionale 
depuse, in vederea reglementarii situatiilor juridice, astfel incat statul de drept 
sa functioneze si sa nu existe derapaje institutionale, asa cum au existat in 
trecut, in Republica Moldova. 

Suntem alaturi de dvs. in toate eforturile pe care le depuneti si ori de cate ori 
se va ivi ocazia, sa nu ezitati sa ne cereti ajutorul, sfatul, sprijinul, intrucat in 8 
aprilie 20 1 9 ati devenit mai mult decat fratii nostrii, iar acest lucru trebuie sa se 
reflecte in preocuparile comune referitoare la profesie si la sprijinul pe care, 
institutional, trebuie sa il acordam, pentru o buna functionare a statului de drept. 

Cu deosebita consideratie, 


