PLATFORMĂ ELECTORALĂ
a candidatului AVOCAT COBAN IGOR la alegerile membrilor Comisiei de Licențiere a profesiei de
Avocat de către Congresul Uniunii Avocaților
 2008-2009 – fondator și membru al B.A.A.
„Jurisprudența”;
 2009 – prezent activitate C.A. “Coban Igor”;
 2004
–
prezent,
conferențiar
universitar:
Universitatea de Stat din Moldova.
Rolul și misiunea avocatului în societate constă în asigurarea
supremației legii, consolidarea statului de drept, apărarea drepturilor,
libertăților și intereselor legitime a persoanelor fizice și juridice etc.,
ceea ce implică în sine necesitatea cultivării unor standarde înalte de
profesionalism în rândul tuturor pretendenților la statutul de
„Avocat”.
Având în vedere că, Comisia de Licențiere, este acea entitate
care conform art. 43 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură „a)
adoptă hotărâri privind admiterea la examene; b) organizează
examenele de admitere la stagiu și de calificare; c) aprobă rezultatele
examenelor de admitere la stagiu și adoptă hotărâri privind
admiterea la stagiul profesional; d) aprobă rezultatele examenelor
de calificare și adoptă hotărâri privind admiterea în profesie”, în calitate de avocat am cunoștințele,
practica și abilitățile necesare pentru a reforma substanțial modul în care se organizează și desfășoară
examenele de admitere la stagiu și cele de calificare, întru stabilirea unor condiții și criterii de apreciere
clare, atât, pentru pretendenți, cât și pentru evaluatori (minimalizarea subiectivismului prin
transmiterea online a examenelor, introducerea unui test integrat prin intermediul calculatorului,
publicarea spețelor înaintea examenelor, iar ulterior varianta corectă a rezolvării acestora).
Cu siguranță este nevoie de o strategie ambițioasă de reformare a activității Comisiei de
licențiere, astfel încât avocatura să devină un puternic segment în comunitatea juridică autohtonă, în
acest sens stabilirea unor condiții și criterii de apreciere clare atât pentru pretendenți, cât și pentru
evaluatori, nu sunt suficient pentru o reformă autentică, deci, în calitate de membru al Comisiei de
licențiere, v-oi propune și susține publicarea unor materiale informative, prin care avocații stagiari v-or
fi susținuți în activitatea sa, nemijlocit instruiți pentru examenele de calificare.
De asemenea, v-oi solicita intensificarea colaborării dintre Comisia de Licențiere și Centrul de
Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din RM, pentru a contribui la creșterea gradului de
pregătire a avocaților stagiari atât pentru examenele de admitere în profesie, cât și în exercitarea
nemijlocit și independent a profesiei de către aceștia.
În calitate de avocat practician (deținător al licenței din anul 2008), și cadru universitar cu
specializare în domeniul justiției civile (din anul 2004), consider că am abilitățile, cunoștințele și
practica necesară pentru a identifica și propune noi strategii de desfășurare a examenelor de admitere
în avocatură, în așa fel în cât transparența și meritocrația să fie pilonii principali pe care se bazează
activitatea Comisiei de Licențiere în profesia de Avocat. Astfel, consider că, calitatea de membru al
Comisiei de licențiere, îmi va oferi posibilitatea reală și nemijlocită, de a contribui în mod activ la
ridicarea nivelului de încredere în avocatură. Precum și la promovarea instituției noastre, prin luarea
unor decizii motivate, obiective și întemeiate, în condiții de maximă transparență, în așa fel încât în
profesia de avocat să acceadă doar persoanele care o merită cu adevărat.
10 noiembrie 2021
Cu respect,
Avocat COBAN IGOR, dr., conf. univ.
(candidat la funcția de membru al Comisiei de Licențiere)
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