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PLATFORMA ELECTORALĂ 

a candidatului, Viorel GRAJDAN, avocat, la funcția electivă de membru 

în Comisia de licențiere a profesiei de avocat din cadrul Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova 

 

 

STIMAȚI COLEGI AVOCAȚI! 

Avocatura e una dintre cele mai vechi profesii și, spre deosebire de alte nobile 

profesii, este una dintre primele reglementate, tocmai ca dovada a caracterului său 

indispensabil funcționării unei societăți normale. 

Astfel, în prezent suntem în fața unelor noi reglementări ale accederii în profesia de 

avocat, examenelor de admitere la stagiul profesional în avocatură, examenelor de 

calificare cât și în scurt timp suntem în speranța modificării art. 10 din Legea nr. 

1260/2002 cu privire la avocatură care reieșind din proiectul susținut de Uniunea 

Avocaților,  procurorii/judecătorii care vor solicita admiterea în profesie după 10 ani 

lucrați în procuratură/judecătorie vor fi obligați să susțină examenul de admitere în 

profesie. 

Reieșind din experiența acumulată în calitate de membru al Comisiei de licențiere a 

profesiei de avocat sunt conștient că această funcție impune multă dedicație, mult 

timp, implicare, dar viitorul avocaturii în Republica Moldova mă determină să-mi 

investesc cunoștințele acumulate pe parcursul a 25 de ani - în generația tânără de 

avocați. 

Elaborarea criteriilor clare de admitere în profesia de avocat, desfășurarea  

examenele în formă electronică sunt principiile de bază care vor aduce transparență 

procesului de admitere în profesia de avocat. 

Consider necesar ca viitoarea Comisie de licențiere a profesiei de avocat să 

conlucreze strâns cu Centrul de Instruire a Avocaților, să țină cursuri de formare a 
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avocaților-stagiari cât și cursuri pentru persoanele specificate la articolul 10 din 

Legea cu privire la avocatură. 

Pentru buna desfășurare a ședințelor Comisiei, examenelor urmează să fie elaborat 

un regulament care ar cuprinde toate momentele organizatorice și va optimiza 

dezbaterile. 

Mai mult ca atât, voi propune noii Comisii să reglementăm și criteriile stricte de 

ireproșabilitate -  pentru neadmiterea în profesia de avocat a persoanelor care ulterior 

știrbesc imaginea avocaturii în fața societății. 

Cu respect, 

 

Viorel GRAJDAN, avocat 

Candidat la funcția de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat 

 

 


