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Stimate die Veaceslav Ţurcan, 
Stimată dna Mariana Criclivaia.
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Potrivit proceselor verbale ale Congreselor 2012, 2013, 201-Ж-Ж)15 Comisia d i 
cenzdri a Uniunu^vocaţilorp.prezentat Congreselor următoarele: J

1. Congresul 2012:
-p'-Ŝ a dat citire raportului CC de către preşedintele abesteiânl VeaUMlav Ţurcan Care 
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S-a decis: a obliga CC să prezinte raportul Consiliului spre aprobare.

2. Congresul 2013:
- A prezentat raportul CC pentru anul 2012..

referit asupra construcţiei clădirii UA sau procurarea unui nou sediu,
-Au fost înaintate propuneri ce ţin de reconstrucţia clădirii vechi.

S-a decis: activitatea CC a fi apreciată „nesatisfăcătoare".
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3. Congresul 2014:
Preşedintele CC Veaceslav Ţurcan a prezentat raportul CC pentru anul 2013 unde 
s-a referit:
Asupra elaborării unui Regulament al CC.
Selectarea unei companii de audit.
Asupra problemelor ce ţin de reconstrucţia clădiri vechi.
S-a decis: recunoaşterea raportului CC ca fiind real

4. Congresul 2015:
Veaceslav Ţurcan a prezentat raportul CC. Se referă la raportul de audit efectuat 
pentru perioada 2011-2014, menţionând concluziile auditului.
S-a decis: aprobarea raportului Comisiei de Cenzori.

Conform art. 45 Legea cu privire la avocatură, Comisia de cenzori exercită controlul 
activităţii economice -  financiare a Uniunii Avocaţilor şi se subordonează doar Congresului. 
Astfel, Comisia de Cenzori urma să pună în discuţie şi să recomande Congresului, iar acesta 
din urmă să adopte o decizie privind modalitatea de recuperare a cheltuielilor nejustificate 
privind lucrările de construcţie.

Potrivit proceselor verbale ale Congreselor (2012 - 2015) nici la unul din aceste 
Congrese nu au fost făcute careva recomandări privind recuperarea cheltuielilor nejustificat 
în rezultatul lucrărilor necalitative efectuate în lipsa actelor necesare, fiind achitate sumele 
de 687067 lei, (precum şi 65275 lei pentru o schiţă de proiect) conform unui deviz de 
cheltuieli ce nu corespunde realităţii.

în tot acest răstimp nu s-a solicitat efectuarea unei expertize merceologice în 
construcţii care să stabilească costul lucrărilor în construcţie, la fel nu s-a ţinut cont de 
termenii de prescripţie în interiorul cărora Uniunea Avocaţilor ar fi avut posibilitatea de a- 
şi înainta pretenţiile sale fie în procedura civilă fie prin sesizarea organelor corespunzătoare.

Informaţia dată precum şi raportul de constatare tehnico 1 ştiinţifica nr. 599 din 
29.09.2015 oferă posibilitate Comisiei de Cenzori de a-şi exercita drepturile, dar şi 
obligaţiunile sale conform prevederilor Legii cu privire la avocatură şi Statutului profesiei de 
avocat.

Anexă: 1) Raportul de constatare tehnico - ştiinţifică nr. 599 din 29.09.2015;

2] Procesele verbale ale Congreselor 2012 -  2015;

3] Copia cererii către "Galsam Service" SRL;


