Ludmila Spînu
Candidat la funcţia de membru în Comisia de Licenţiere
Stimați colegi avocaţi şi avocate,
Am decis să Vă solicit încrederea D-voastră pentru a fi realeasă în calitate de membră a Comisiei de Licențiere or am
deţinut anterior această calitate.
Cunosc din interior sistemul de accedere în profesia de avocat.
Cunosc necesităţile şi oportunităţile acestei acţivităţi.
Implică această activitate un proces destul de complicat, participanţi speciali şi relaţii tot atât de speciale. Acest fapt
denotă un grad de atitudine serioasă, cunoştinţe pe măsură, responsabilităţi asumate şi realizate. Am convingerea că
pot continua să contribui la consolidarea procesului de accedere în profesie și la îmbunătățirea prestigiului
profesiei de avocat prin aceste activităţi. Competenţele profesionale de care dispun, inclusiv calitatea de evaluator cu o
experienţă de peste 20 de ani, modul prin care m-am implicat plenar în această activitate, îmi permit să Vă asigur de
responsabilitatea deciziei de a candida.
Declar că mandatul în Comisia de Licențiere, urmează să-l obţină persoane cu competenţe profesionale şi experienţă de
evaluator.
Stimaţi colegi, indiferent de alegerea pe care o veţi face, cred că va fi una corectă, Vă solicit să ţine-ti cont, mai întâi de
calităţi de competenţă, însoţite de deprinderi de evaluator, lucruri foarte importante în acest context.
Mai apoi, de capacități necesare pentru a face față unor noi provocări, ce ar corespunde cerințelor de integritate și de
rezitență la stres profesional.
Abilităţile de natură ştiinţifică, analitice, de evaluare şi de cercetare în posesia cărora am devenit m-au şi determinat să
am nevoia unei asemenea preocupări. Mă bizui pe profesionalism, pe încrederea în experienţă în obţinerea de rezultate
de cercetare.
Menţinerea şi crearea unor relaţii durabile cu membri comunităţii avocaţilor, academice, cu entităţi externe, dezvoltarea
unui conţinut didactic modern şi competitiv sunt direcţii pe care mă bizui întrun rezultat calitativ şi cantitativ.
Evident că condițiile ce sunt înaintate față de un candidat în profesia de avocat instituite în recomandările
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Rezoluțiile și Recomandările Consiliului Barourilor și Societăților
Juridice din Europa (Council of Bars and Law Societies from Europe / CCBE. Rec(2000) 21 din 25 octombrie 2000
privind libertatea de a exercita profesia de avocat reţin necesitatea de a întreprinde toate măsurile pentru a asigura un
înalt grad de pregătire juridică și de moralitate drept condiții prealabile admiterii în profesia de avocat, acesta fiind un
obiectiv ce poate fi realizat în termeni proximi și prin acțiuni concrete în colaborare cu CIA.

Cu respect, Ludmila Spînu, avocat BAA “Avocaţii Publici”

