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PLATFORMA ELECTORALĂ 

a candidatului Mihail GAFTON, la 

funcţia de Preşedinte al Uniunii 
 i 

Avocaţilor din Republica Moldova 

STIMATI COLEGI! 
 

Sunt un membru al Uniunii Avocaţilor din rândurile voastre. Sunt o persoană 
intangibilă cu vorbe de dragul vorbelor. 

Sunt aceiaşi persoană care caută justiţie pe la uşile celor cu sânge ’’albastru” 

şi sunt şi eu ca şi voi plin de vânătăi din partea lor, dar în pofida acestui fapt, ripostez 

permanent şi continuu şi nu dau voie nimănui de a mă călca în picioare pe mine sau 

profesia de avocat, la care ţin enorm de mult. 

Nu am schelete prin dulapuri, nu am angajamente personale faţă de mai marii 

care dirijează viaţa sociopolitică. Ori din 1989, când singur m-am fiert în cazanul 

lor, am înţeles o axiomă: nimeni nu o să-ţi aducă pe tavă interesele şi drepturile 

protejate, atât timp cât nu vei prezenta puterea muşchilor şi a voinţei de a te impune. 

Nu pot percepe comportament cu dualism de închinare şi la Tatăl şi La 

Michiduţă, ori e enorm de important de a te decide, care tabără îţi e mai aproape. 

De mulţi ani în urmă mi-aţi încredinţat, de loc uşoară funcţie, de membru a 

CED UA RM, ulterior cu suportul colegilor CED UA RM şi funcţia de Preşedinte a 

CED UA RM unde având susţinerea Dumneavoastră, mi-am efectuat obligaţiunile 

cu dăruire de suflet pentru breaslă şi pentru colegi. Am ridicat mormane enorme de 

situaţii irezolvabile din simplul motiv că cineva avea careva interese legate de 

performanţe false judecătoreşti, legate de interesele procurorilor şi a multor alţi 

participanţi la falsul postulat ”da mai bine altul decât eu”. Acest fapt a fost legat de 

acele persoane, foşti colegi de-ai noştri, care ne pătau breasla, care şi-au transformat 

activitatea de avocat în al său anturaj ilegal. Am pus umărul indiferent de 

personalitate, de legături, măcar şi cu Diavolul; dar mi-am realizat obligaţiunea. Am 

fost de neauzit la aceste calificative, am fost de neauzit nici la tentativele care le 

efectuau reprezentanţii puterii judecătoreşti, procuraturii sau oricare alt actor al 

justiţiei. Am fost la fel de neauzit la faptul când vădit se creau presiuni de oricare fel 

asupra noastră faţă de un coleg de-al nostru de către procurori şi/sau judecători, am 
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pledat, am acţionat cu toleranţă zero la aceste tentative. 

Am pus umărul şi atunci, când organele de conducere a UA RM au aprobat 

anumite decizii, uneori dubioase, neclare care pe fapt de urmări au dus Uniunea la 

pierderi financiare care în istoria ei nu au avut loc, ori orgoliul şi bonapartismul unor 

colegi de-ai noştri a fost prea mare, dar urmările le suportăm noi cei de rând şi oneşti. 

Am hotărât să îmi înaintez candidatura la funcţia de preşedinte a UA RM din 

simplul motiv că am obosit de ceia ce are loc în rândurile noastre, am obosit de faptul 

că se vorbeşte mult, dar rămânem acolo unde am fost. Nu pot fi împăcat cu faptul că 

breasla e dezbinată, colegii sunt dezbinaţi, în ierarhia organelor statale care activ 

participă la actul de justiţie. Suntem plasaţi pe ultimul loc, ori locul avocaturii şi a 

avocatului e pe orizontală, acolo şi numai acolo. 

Cu părere de rău începând cu anul 2012, dar mai ales 2018, 2019 şi până- n 

prezent a fost demarată în UA RM o practică distructivă, iar cel care nu o înţelege, 

aduce apă la dărâmarea Uniunii ca instituţie arhiimportantă pentru noi în primul 

rând, şi pentru societate per general. Ulterior însă s-a dat frâu liber grupurilor de 

interese, care au afectat atât Uniunea, cât şi organele ei de conducere, inclusiv 

Preşedintele, CUAM RM, Secretar General, Comisia de licenţiere etc. Unicul organ 

care pe parcursul anilor 2012-2021,nu a fost implicat de principiu în toate aceste 

debandade, a fost CED UA RM, care cu tot respectul urmează să-şi primească 

mulţumirile de rigoare, chiar având în vedere că deseori aveam ce spune, aveam ce 

decide cu duritate şi ne-am conştientizat sarcina şi misiunea, astfel fiind la nivelul 

cuvenit. 

În alt plan, pe parcursul perioadei stipulate sau conturat câteva chestiuni de 

bază care aşa şi nu au fost realizate la nivelul fiecărui avocat în parte. Neîndeplinirea 

lor conduc direct spre degradarea profesiunii noastre. 

! dispunem de Strategia de dezvoltare a UA RM pentru anii 2012-2015 şi 

2016-2020; 

! dispunem de Politica de comunicare pe intern şi pe extern a UA RM pentru 

perioada dată; 

! dispunem de o dispersare totală a membrilor UA RM şi a organelor de 

conducere pe grupuri de interese, scopuri şi aşteptări; 
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! UA RM e hărţuită prin diferite procese judiciare de către fraţii noştri care 

consideră că ceva nu e curat la mijloc; 

! practic aşa şi nu a fost soluţionată problema transparenţei totale 100 la 100 

a activităţii organelor de conducere a UA RM, ori ca de obicei se publică post-factum 

pentru noi numai ceia ce s-a decis, dar de ce, care au fost motivările şi multe altele 

rămân în afara câmpului informaţional; 

! rămânem de neauzit de către organele statale (aici nu mă refer la ultimele 

modificări la Legea cu privire la avocatură în RM), care cu careva mici cedări ne ţin 

în locul de cenuşăreasă a justiţiei, ori le e convenabil pentru toţi, în afară de noi; 

! fondul de solidaritate al avocaţilor aşa şi a rămas pe linie de tren moartă, dar 

care urmează a fi repornit cât de mult nu ne-ar costa; 

STIMATI COLEGI! 

Problematica nerealizată e mult mai largă. Sunt sigur că fiecare coleg de al 

nostru e demn de a accede în această funcţie. Fiecare va evidenţia cele mai 

importante probleme care dăunează colectivului nostru şi felul cum urmează a fi 

soluţionate. Aceasta este corect. 

Dar e important să alegem pe cel care e gata să jertfească al său pentru noi 

toţi. E important că acel care o să ne conducă să nu fie dirijat de alte interese, fie 

didactice, fie de ordin personal, fie de ordin al intereselor de grup. 

Suntem la o etapă istorică când urmează nu de a decide, ci de a ridica acele 

viituri care urmează a fi lichidate. În caz contrar, riscăm să coborâm mult mai jos 

decât am ajuns, riscăm să ne înghită apele celor cointeresaţi de a denobiliza şi a 

degrada profesia, de a submina sistemul de valori fundamentale pe care noi cu 

desăvârşire îl avem. 

În scopul protecţiei şi consolidării instituţiei avocaţiale, propun o serie de 

acţiuni ce urmează a fi întreprinse, după părerea mea, în mod urgent: 

 

1. Facilitarea implementării principiului conlucrării între organele de 

conducere a UA din R.M. prin instituirea unei şedinţe lunare regulate a 

Preşedintelui UA, Secretarului General, Preşedintelui Comisiei pentru 

etică şi disciplină, Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, Comisiei 

de Cenzori. Scopul şedinţelor în cauză va fi analiza problemelor 
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administrative stringente ce vizează UA şi elaborarea unor soluţii 

coordonate ce va dinamiza şi eficientiza procesul de administrare a UA. 

2. Intensificarea relaţiilor dintre organele de administrare a UA şi tinerii 

avocaţi ce posedă experienţă de până la 5 ani, cu scopul de a eficientiza şi 

facilita procesul de integrare a acestora în cadrul instituţiei avocaţiale. 

Obiectivul în cauză urmează a fi atins prin organizarea unor mese rotunde 

cu grafic constant, conduse de către Preşedintele UA, cu participarea 

exclusivă a tinerilor avocaţi, în special cei care au experienţă mai mică de 

un an. Tema acestor mese rotunde urmează să fie discutarea problemelor 

practice pe care le întâmpină atât avocatura, ca şi instituţie publică, cât şi 

fiecare avocat în parte ca şi actor al justiţiei, în domeniul practic al 

jurisprudenţei. Analiza nuanţelor practice, ce apar în urma exercitării 

profesiei de avocat, împreună cu tinerii avocaţi va dinamiza considerabil 

procesul de integrare a acestora în colectivul avocaţial. 

3. Elaborarea şi publicarea pe pagina web a UA din R.M. a unui ”Ghid al 

tânărului avocat”, în care să fie analizate diverse situaţii ce apar în 

şedinţele de judecată, în relaţia cu alte autorităţi precum 

(judecătorul/procurorul), situaţii neprevăzute de Codul Deontologic al 

Avocatului şi respectiv stipularea variantelor corecte de 

comportament/acţiuni în eventualitatea apariţiei a unor astfel de situaţii. 

Totodată, în cadrul aceluiaşi ghid, urmează a fi evidenţiate trăsăturile 

morale fundamentale ce urmează să le posede un avocat pe toată durata 

exercitării profesiei. 

4. Crearea unei reviste de cercetare ştiinţifică a UA din RM, în cadrul căreia, 

avocaţii ce aspiră spre obţinerea/posedă deja grad ştiinţific în domeniul 

dreptului, urmează să publice articole bazate atât pe doctrină cât şi pe 

domeniul practic, astfel încât comunitatea avocaţială din RM să domine 

viaţa juridică a ţării, nu doar pe segmentul practic, dar şi pe cel ştiinţific. 

5. Organizarea unei şedinţe lunare cu participarea Preşedintelui UA şi 

Decanilor Barourilor din RM, în cadrul căruia să se analizeze 

problemele stringente pe care le întâmpină fiecare barou în parte, şi 

elaborarea soluţiilor pentru depăşirea respectivelor provocări. 

 

6. Digitalizarea procesului de accedere în profesie. 
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ONORATĂ AUDIENTĂ! 
 

Eu pot promite abnegaţie, şi fermitate în lupta cu neadmiterea pe viitor a 

careva controverse, neînţelegeri între organele de conducere a UA RM. Or, sunt 

sigur că Dumneavoastră, având votul suprem decizional, ne alegeţi nu pentru 

frumuseţea, competenţa, patriotism sau mândria noastră. Dumneavoastră ne alegeţi 

că să lucrăm rezultativ, pentru Dumneavoastră şi pentru binele breslei. 

Vă promit că voi fi la fel de perseverent faţă de breaslă, pentru a activa 

conştiincios, legal, benefic în interesul clientului, justiţiei şi al nostru fiecărui în 

parte. 

Vă promit, că voi fi precaut în ceea ce priveşte curăţenia rândurilor 

noastre, mai ales în contextul în care vine să se unească cu noi. Totodată, voi 

avea o atitudine ofensivă faţă de organele statale, decizionale şi altele atât timp 

cât nu vom fi auziţi şi mai ales cu acei care vor încerca să ne supună, să ne 

intimideze sau să denatureze funcţia noastră de apărare. 

Vă promit, că voi face tot posibilul de a consolida breasla, de a reduce la 

maximum acţiunile de dispersare a ei, de dezmembrare. Admiterea acestora vor pune 

sub semnul întrebării existenţa noastră ca instituţie de apărare a 

Drepturilor Omului. 

Tocmai de aceasta vă solicit să votaţi pentru candidatura mea, dar să o 

faceţi cu sufletul şi cu cugetul de care dispuneţi, pentru a fi convinşi că nu o să vă 

dezamăgesc. 
 
 
Cu consideraţie, 
 
Mihail GAFTON, avocat 

 


