
                                                Platformă electorală 

     

  A candidatului la funcția de membru al Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat 

                  

     A N G E L A   I S T R A T E  

 

    Profesia de avocat necesitată: inteligență, talent, vocație.   

 

           Trăim într-o societate bulversată de evenimente, societatea care necesită o justiției puternica, 

credibila si transparenta, aceasta se poate realiza prin toți cei care contribuie la înfăptuirea ei.  

 

 Avocatul este unul din actori principali al actului de justiție, cel care sta la hotarul 

inadmisibilului, cel care trebuie să impună voința legislatorului în aplicare și poate conferi o 

armonizare a tuturor intereselor ce se leagă de cei implicați în a înfăptui o justiție adevărată si 

puternica. 

 

 Societatea moderna a înregistrat o dezvoltare accentuata în toate domeniile vieții, problemele 

existente căpătând un grad ridicat de dificultate, de o complexitate aparte. Anume acest fapt impune  

ca avocatul să corespundă criteriilor solicitate, să dispună de puterea de a convinge pe cel în drept sa 

stabilească adevărul, să utilizeze toate mijloacele si modalitățile specifice în vederea protejării 

intereselor legale ale celui reprezentat.   

 

  Justiția moderna nu poate fi realizată fără un corp de avocați cu un nivel înalt profesionist, 

debarasați de o justiție limitata si coruptă, de avocați cu devotament față de profesie, neînfricați si de 

buna-credință. 

 

 Pentru a profesa cu succes avocatura este nevoie de inteligență, de talent, de avocați cu calități 

oratorice. Anume aceste calități urmează a fi determinate de către comisia de licențiere a profesiei de 

avocat, care are menirea de a filtra cei mai buni dintre cei foarte buni.  

  Pe activitatea comisiei este bazata practic reputația avocaturii în ansamblu, deoarece comisia 

decide admiterea în profesie, comisia selectează viitorii avocați. La acest capitol sunt multe de 

reproșat, dar mă voi limita doar cu mențiunea existenței deficiențelor, care trebuie neapărat lichidate, 

pentru a nu admite accederea în profesie a persoanelor discreditate, incompetente, corupte. 

 Activitatea comisiei, astăzi impune o revizuire totala atât a modalității de petrecere a 

examenelor de admitere la stagiu cat și în profesia de avocat, o activitate care ar exclude dublele 

standarde, ar exclude interesele de grup, ar pune capăt protecționismului și ar curăța imaginea 

șifonata a comisiei.  

 Cunoaștem cu toții acele aspirații care au avut loc in ultimii ani în cadrul Uniunii Avocaților cu 

privire la  desemnarea membrilor comisiei de licențiere. Cele produse, cu voință sau fără, au lăsat o 

imagine proasta în societate privitor la organizarea interna a breslei, dar mai ales la admiterea în 

breasla a celor, care NU POT FI ADMISI în profesie, pe motiv că în activitatea sa anterioara au 

comis abuzuri, au lezat demnitatea umană, au încălcat flagrant drepturile omului. Societatea ne 

condamnă public, pentru admiterea în rândurile avocaților a persoanelor lipsite de integritate, prin 

neîncredere și izolarea socială. Vocea avocatului la zi este una timida, nu este vocala și spre regret 

foarte des neauzită. 

 Schimbarea este posibilă prin alegerea unei comisii integre care nu va tolera abuzurile, 

intervențiile în activitatea sa, care va ține la principiile trasate și care va elabora noi proceduri de 

testare în care factorul uman să fie exclus la maxim. Procesul de testare trebuie sa fie unul 



transparent, clar, modalitatea de testare urmează a fi revăzută, la fel este impusă revizuirea 

modalității de evaluare.  

    Activitatea comisiei urmează a fi guvernată de anumite principii, si anume: 

 -de principiul legalității, 

 -de principiul colegialități, 

 -de principiul independentei, 

 -de principiul transparenței,  

 -de principiul decizional,   

 -de principiul confidențialității. 

 

 Activitatea comisiei, poate aduce schimbări în imaginea avocaturii per ansamblu, precum și în 

calitatea serviciilor prestate de avocați.  

 

 Astăzi , Comisia de licențiere aparține avocaților, noi avem deplina putere de a selecta membrii 

demni de a ne reprezenta breasla. Activitatea comisiei urmează să inspire încredere iar asupra 

membrilor acesteia nu pot plana dubii de corupere. Comisia trebuie sa fie una credula, fără fenomene 

de corupție, fără interese de grup.  

  

 Sunt disponibilă să îmi asum asemenea responsabilități, sunt gata să muncesc pentru 

îmbunătățirea imaginii avocaturii, să pun în aplicare cunoștințele și experiența mea de 24 de ani în 

avocatura, calitățile mele personale, să implementez politici și strategii favorabile breslei.  

  

 Schimbările în activitatea Comisiei urmează a fi radicale, altfel riscam sa pierdem nu doar din 

imaginea activității comisiei ci si sa pierdem dreptul de a ne autoadministra selectarea în profesie.    

 

  

 ”Valoarea unui om rezidă din ceia ce el da, și nu din ceia ce e capabil el să primească”    

            

           Albert Einstein  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


