
PLATFORMA 
candidatului la funcția electivă de  

Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova  

ION DRON 

 

Stimați Colegi, 
Am decis să particip la alegerile din acest an pentru funcția electivă de Președinte al Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova și ar fi o mare onoare pentru mine să reprezint întregul 

corp de avocați în următorii doi ani. După facultate, Uniunea Avocaților  a fost cea care m-a 

lansat în lumea și activitatea juridică de astăzi.  Iar acest lucru mă face să am o datorie morală, 

cel puțin, de a oferi tot ce am mai bun, ca împreună să impulsionam și să mișcăm înainte 

lucrurile bune începute de colegii mei. 

  

 În continuare, după o scurtă biografie, voi prezenta obiectivele care  odată atinse, din 

punctul  meu de vedere, vor reduce spectrul de probleme cu care se confruntă azi instituția 

avocaturii și fiecare avocat în parte. 

 

Scurtă biografie: 

Sunt născut la 09 iunie 1962 în s. Copăceni, raionul Sîngerei.  

Studii:  

1977-1981 Școala Pedagogică din or.Lipcani, Republica Moldova;  

1984-1989 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept.  

Activitate profesională:  

1989-1990 avocat stagiar, Biroul de avocați din mun.Bălți;  

1990-1991 avocat, Biroul de avocați din raionul Sîngerei;  

1991-2004, judecător, vice președinte judecătoria Centru, mun.Chișinău;  

2004-Directorul Centrului de Creației Legislativă pe lângă Guvernul Republicii Moldova; 

2004-2005 Vice ministru al Justiției, Reprezentantul Guvernului în Parlament;  

2006- prezent, avocat, Șeful BAA ”Brănișteru, Dron și Partenerii.  

Activități extraprofesionale:  

2010-2020 - Președintele A.O. ”Centrul Inițiative și Monitorizare Autorități Publice”  

2020 – prezent, Președintele Partidului Politic ”Pentru Oameni, Natură și Animale” (PONA) 

 

OBIECTIVUL I: RESETAREA UNIUNII AVOCAȚILOR ÎN PLAN INSTITUȚIONAL. 

Uniunea Avocaților din Republica Moldova trebuie să fie interconectată la schimbările 

importante care se produc în lume, în special la schimbările sociale deosebit de rapide. 

 

Furnizorii alternativi de servicii juridice vin peste noi, fără drept la replică. Dacă nu înțelegem 

care este valoarea Uniunii Avocaților, a muncii avocațiale și nu vom avea grijă să fim distincți 

ca avocați, existența  noastră instituțională pe viitor, în formula de azi, va fi greu de menținut, 

dacă nu imposibil. 

 



Căile de realizare :  

- constituirea parteneriatelor,crearea platformelor de dialog și conlucrare cu instituțiile celor 

trei puteri în stat;  

- realizarea efectivă a conceptului de comunicare interinstituțional și cu publicul larg;  

-  schimbarea preconcepției  profesiunii de avocat ca neimportantă  azi în  realizarea actului 

de justiție;  

- ieșirea Uniunii Avocaților  din  ”anticamera” sistemului cu implicarea cât mai activă în 

promovarea valorilor statului de drept; 

 - respectarea cu strictețe a deontologiei și profesionalismul drept condiții de natură să 

diferențieze avocatul  de alte profesii și să-i definească identitatea. 

 

OBIECTIVUL II: AUTORITATEA ȘI ROLUL AVOCATULUI ÎN APĂRAREA  STATULUI DE DREPT 

Statul de drept nu tratează profesia de avocat ca „un moft” al cetățeanului neîndreptățit, iar 

preconcepția potrivit căreia „avocatul încurcă”, persistă acolo unde puterea nu acceptă     

opunerea rațională, o replică argumentată sau altă  părere decât cea a puterii.   

 

Căile de realizare:  

- revizuirea cadrului legislativ în vederea realizării unor garanții sociale efective și echitabile 

pentru avocați (pensii, compensații alocații/ajutor social);  

- revizuirea cadrului legislativ în vederea acordării de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19; 

-  revizuirea cadrului legislativ în vederea creării condițiilor de exercitare eficientă a dreptului 

la apărare;  

- revizuirea cadrului legislativ în vedera asigurării independenței funcționale și de sancționare 

penală pentru imixtiune în activitatea profesională a avocatului;  

- schimbarea preconcepției profesiunii de avocat drept o anexă la sistemul de justiție, iar 

avocatul drept  element de decor;  

- schimbarea   preconcepției  avocatului ” ca băiat care hotărăște întrebările” și cultivarea 

percepției   avocatului ca și apărător autentic, luptător de primă linie al cetățeanului 

neîndreptățit;  

- revizuirea conceptului și a mecanismelor de accedere în profesia de avocat; 

- valorificarea potențialului intelectual al corpului de avocați în vederea promovării  valorilor 

statului de  drept și culturii juridice în societate. 

 

OBIECTIVUL III: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE AUTOADMINISTRARE 

Pentru ca o resetare a instituției în plan extern să atingă rezultatul scontat, este imperios ca 

organele de autoadministrare ale Uniunii Avocaților să funcționeze cu randament maxim, 

atât pentru instituție cât și pentru fiecare avocat în parte. 

 

Căile de realizare:  

- dialog intersectorial, dialog instituțional, mai puțin vizibil în mass media sau în rețele sociale, 

însă mai eficient;  



- revizuirea cadrului legislativ în vedera realizării principului de putere supremă al Congresului 

Uniunii Avocaților în cadrul Uniunii Avocaților;  

- revizuirea cadrului legislativ în vederea lichidării inadvertențelor de ordin funcțional, 

decizional și interacțiune între organele de autoadministrare a Uniunii Avocaților în scop de 

randament maxim pentru avocați și instituție; 

- mobilizarea și utilizarea resurselor interne pentru realizarea scopurilor de interes comun și  

nu de grup restrâns ( de gașcă). 

  

OBIECTIVUL IV: CONSOLIDAREA BUGETULUI UNIUNII AVOCAȚILOR 

Este o realitate faptică că avocatura sărăcește. Lucru care se va accentua în condiții de 

sărăcire dramatică a populației și inactivitate tot mai pronunțată în economie. Mulți dintre 

tinerii avocați și nu numai, își desfășoară astăzi activitatea în condiții proaste, iar bugetul  

Uniunii Avocaților în acest sens nu poate fi menținut solvabil numai din cotizațiile membrilor. 

 

Căile de realizare:  

- raționalizarea cheltuielilor bugetare;  

- identificarea unor  surse altenative de alimentare, suplinire a bugetului Uniunii Avocaților 

pe lângă plata cotizațiilor de membru.    

   

OBIECTIVUL V: INOVAȚIA ȘI TEHNOLOGIILE  INFORMAȚIONALE CA OPORTUNITĂȚI DE  

EVOLUARE PROFESIONALĂ. 

 Unul din criteriile după care putem analiza starea avocaturii actuale este nivelul de 

implementare a inovațiilor în domeniul tehnologiilor informaționale. Din acest punct de 

vedere cred că stăm prost. Potrivit unui studiu recent al CCBE, cu privire la viitorul profesiei 

de avocat, rezistența avocaților la inovație este pe primul loc în ceea ce privește factorii care 

amenință profesia.   

Deci, pentru a fi competetivi, trebuie făcuți  pași rapizi în direcția inovației, pentru că 

tehnologia și concurența din partea altor profesii ne vor strivi din cale. În plus, inovația și 

domeniul tehnologiei ne va ajuta să evoluăm ca profesie. 

 

Căile de realizare:  

- realizarea unui studiu de fezabilitate pentru implementarea soluțiilor IT și de altă natură 

inovațională;  

- elaborarea unui cadru normatv adecvat;  

- identificarea priorităților sectoriale de aplicare a tehnologiilor informaționale și altor 

elemente inovațioanle;  

-identificarea și accesarea finanțărilor externe pentru dezvoltarea proiectelor și 

implementarea soluțiilor inovaționale și IT.   

 

 

 

 



Dragi colegi, 

Breasla trebuie să privească în viitor. E nevoie astăzi de implicare responsabilă   în construcția 

viitorului profesiei. 

Pe lângă implicare avem nevoie și de solidaritate. Pentru consolidarea noastră, pentru a ne 

simți un tot întreg, la bine și nevoi, voi încuraja acele acțiuni sportive, culturale, profesionale 

care pot fundamenta relația omenească și firească între avocați. 

  

Dacă voi fi ales, voi menţine şi extinde proiectele de conlucrare permanentă cu organizaţiile 

profesionale ale avocaţilor din ţările vecine, cu prioritate cu avocaţii din România (UNBR) 

precum şi cele din cadrul organizaţiilor internaţionale din care face parte Uniunea Avocaților 

din Republica Moldova. 

  

Vă îndemn la implicare pentru a ne păstra identitatea, pentru a consolida autoritatea 

avocatului și  autoritatea  Uniunii Avocaților. 

 

Ion Dron,  

candidat la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

 

 


