NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul bugetului
Uniunii Avocaților din Republica Moldova
pentru anul 2020

I. Introducere
Proiectul bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2020 a fost elaborat
conform cadrului legal (Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la
avocatură) și alte acte normative, care reglementează politici, aspecte și
metodologii ale formării bugetului.
La baza proiectului de buget, a stat și Strategia Uniunii Avocaților pentru
anii 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului UA din 26 februarie 2016.
În anul 2020, politica bugetară vine să creeze un cadru eficient al activității
Uniunii Avocaților, încât să permită ca veniturile acumulate să poată acoperi la
maximum cheltuielile planificate pentru anul respectiv de gestiune.
În mod prioritar s-a urmărit menținerea unui buget unic al Uniunii
Avocaților, analogic ca formă de structurare cu bugetele aprobate în anii
precedenți, însă pentru anul 2020, s-a mers pe ideea unei delimitări mai clare
a compartimentelor plăților prognozate, astfel încât, să fie detailate la
maximum cheltuielile necesare pentru asigurarea activității Uniunii Avocaților Consiliul UA, Comisiilor specializate, aparatului tehnico-administrativ al UA,
inclusiv pentru fiecare Barou în parte și cele destinate Centrului de Instruire al
Avocaților.
Provocarea principală pentru anul 2020 și pe termen mediu, reprezintă
consolidarea veniturilor realizate, în vederea menținerii stabilității financiare a
Uniunii Avocaților, precum și utilizarea corectă şi cu economie a mijloacelor
bănești, ca condiții primordiale pentru menținerea unui deficit al bugetului la
nivel acceptabil, evitând riscurile legate de șocurile interne și externe, precum
și dependența instituției de asistența financiară externă.
În anul 2020, se prognozează ca veniturile față de media încasărilor pe
parcursul anului 2019 să fie în creștere cu aproximativ 15,0 la sută.
Conform estimărilor, în anul 2020 veniturile bugetului Uniunii Avocaților
vor fi în creștere cu 30,9 la sută față de volumul acestora precizat în anul 2018,
deficitul bugetar atingând nivelul de 4,98% din totalul cheltuielilor planificate în
anul de referință, față de deficitul în proporție de 25,21% precizat în anul 2018.
În proiectul bugetului pe anul 2020, un accent deosebit este pus pe
corelarea strânsă a cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile, prin
sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor planificate, precum și direcționării
resurselor la programe de importanță pentru Uniunea Avocaților.
Ca structură, proiectul bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2020
cuprinde: partea textuală, cu prevederi generale și de ordin specific anului
bugetar și anexele cu compartimentele de venituri și cheltuieli. De asemenea,
proiectul bugetului este însoțit de Nota informativă și alt material informativ
adițional care conține tabele, destinat facilitării procesului de analiză și
promovare a acestuia în cadrul sesiunii ordinare a Congresului avocaților din
4 octombrie 2019.
II. Bugetul veniturilor
Pentru anul 2020 se prognozează încasări la bugetul Uniunii Avocaților în
mărime totală de 5.301.100 mil. lei. În structura bugetului Uniunii Avocaților,
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încasările pentru anul de referință, în comparație cu sumele precizate pe anul
2018 vor crește cu 1.641.009 mil. lei sau cu circa 30,96 la sută.
Creșterea veniturilor bugetului UARM se va produce în special din contul
contribuțiilor profesionale a avocaților și a intrărilor de plăți pentru examinarea
dosarelor conform art. 10 din Legea cu privire la avocatură.
Pe categorii de venituri, estimările încasărilor sunt redate după cum
urmează:
1. Încasări din contribuțiile avocaților – 2.823.600 mil. lei;
- Datoriile anilor precedenți la plata defalcărilor la bugetul UARM –
675.000 mii lei.
Analizând evoluția situației la capitolul achitării contribuțiilor profesionale,
observăm că încasările respective sunt într-o continuă descreștere. Astfel,
dacă în anul 2017 la bugetul Uniunii au fost vărsate sume în mărime de
3.099.828 mil. lei – cu titlu de contribuții ale avocaților, atunci în an. 2018 plățile
în cauză au constituit doar 2.546.412 mil. lei, adică cu 553.416,00 mii lei mai
puțin decât în perioada precedentă. Totodată, în prima jumătate a anului 2019
(sem. I), contribuțiile avocaților s-au înregistrat în sumă de 1.056.325 mil. lei,
adică în proporție de doar 29,57% din totalul celor planificate (3.572.400 mil.
lei).
Prin urmare, luând drept bază de estimare a veniturilor la bugetul UARM
din contul contribuțiilor avocaților, s-a luat ca reper de calcul media achitărilor
efectuate pe parcursul anilor 2017-2018 și nu în ultimul rând, media avocaților
care achită plățile respective. Astfel, pentru anul de gestiune 2020, am
constatat că maximum pot fi planificate încasări la acest capitol, din contul
plăților efectuate de către aproximativ 2.353 mii de avocați, adică putem să
preconizăm că vor fi efectuate plăți în limita sumei de 2.823.600 mil. lei.
Cu referire la bugetul pentru anul 2020, Uniunea Avocaților nu exclude
că poate fi excesiv de optimist programul prognozat de încasări, anticipând
venituri mai mici cu cel puțin 300.000 mii lei din încasările estimate la capitolul
urmăririi datoriilor anilor precedenți, având în vedere că la data de 3
Septembrie 2019, se înregistrau restanțe la plata contribuțiilor profesionale în
sumă totală de 3.994.180 mil. lei.
În vederea remedierii situației existente, Uniunea Avocaților își propune
pentru anii 2019-2020 întreprinderea consecutivă a următoarelor acțiuni:
o Contactarea și înștiințarea avocaților referitor la obligația legală și
statutară de a-și onora plata contribuțiilor profesionale, prin diferite mijloace
disponibile (comunicate plasate pe pagina web, rețeaua internă a UA, telefon,
sms, e-mail, scrisori, etc.).
o Selectarea și transmiterea periodică a listei avocaților din rândul celor cu
drept de exercitare și cu datorii mai mari de 700 de lei, către Comisia pentru
etică și disciplină a UARM, în vederea inițierii procedurilor disciplinare și
ulterioara suspendare a activității;
o Acționarea în instanța de judecată a avocaților care înregistrează cele
mai mari datorii la plata contribuțiilor profesionale, în vederea urmării forțate a
sumelor datorate (până la finele anului 2020 – în jur de 30 acțiuni în judecată
sunt planificate).
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o Inițierea modificărilor legislative (la art.25 alin.(1) din Legea cu privire la
avocatură nr. 1260/2002), în sensul instituirii răspunderii față de avocații
restanțieri din numărul persoanelor cu activitatea suspendată, în vederea
aplicării sancțiunii retragerii licenței pentru exercitarea profesiei de avocat.
o Revizuirea prevederile art. 15 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, în
partea în care este reglementat că „avocatul a cărui activitate a fost suspendată
achită cota de contribuție pentru perioada de suspendare a activității de
avocat”, în sensul eliberării de obligația respectivă de plată a avocaților
activitatea cărora a fost suspendată în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit.
a) și b) din Legea nr. 1260-XV/2002.
Implementarea treptată a măsurilor enumerate mai sus, considerăm că
va reduce din datoriile istorice cu circa 40 la sută, până la finele anului 2020 și
va asigura colectarea la zi a contribuțiilor planificate în bugetul Uniunii
Avocaților.
2. Taxa pentru examenele de calificare în profesia de avocat – 455.000
mii lei;
3. Taxa pentru examenele de admitere la stagiu – 112.500 mii lei;
4. Taxa pentru efectuarea stagiului profesional (înregistrarea
contractului) – 180.000 mii lei;
5. Taxa pentru examinarea dosarelor conform art. 10 din Legea 1260XV/2002 – 975.000 mii lei;
Sumele specificate la pct. 2 – 5 au fost prognozate reieșind din media
solicitărilor înregistrate la aceste capitole în perioada anilor 2018 - 2019.
6. Amenzile achitate de avocați (urmare a sancțiunilor disciplinare cu
caracter pecuniar aplicate de către Comisia CED) – 30.000 mii lei;
7. Taxa pentru înscrierea în Registrul special al avocaților din alte
state – 50.000 mii lei.
Motivul pentru care a fost inclus acest capitol de plăți, se datorează
faptului că până în prezent nu au fost reglementate careva reguli ce țin de
taxarea persoanelor care solicită înscrierea în Registrul în cauză, prevederi
speciale la subiectul dat, nefiind consemnate nici în Legea cu privire la
avocatură și nici în Statutul profesiei de avocat.
De aceea, pentru a exclude practica vicioasă care s-a conturat de-a lungul
timpului, prin taxarea avocaților străini în aceleași condiții ca și avocații din țară
și totodată, reflectarea în evidența contabilă a Uniunii Avocaților a unor datorii
care nu vor putea și nici nu sânt îndreptățite de a fi valorificate în viitor. Ținând
cont de practica în domeniul respectiv a altor state, în special a Barourilor
avocaților din România care fixează o taxă unică pentru înscrierea solicitanților
în Registrul special al avocaților străini, s-a apreciat ca fiind rațională preluarea
practicilor pozitive la compartimentul vizat, prin conturarea unui aspect legal,
rezonabil și echitabil acestei categorii de plăți.
III. Bugetul cheltuielilor.
Cheltuielile bugetare ale Uniunii Avocaților pentru anul 2020, sunt
prognozate în mărime totală de 5.579.114 mil. lei.
Urmează de menționat că comparativ cu anii precedenți, capitolul de
cheltuieli pe anul 2020 depășește cu 27,10% cheltuielile prognozate în anul
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2017, cu 12,28% - în anul 2018 și este cu 1,08% sub nivelul plăților estimate
în anul 2019.
Motivele principale ale acestei evoluții se datorează revizuirii periodice pe
parcursul anilor 2015-2019 a domeniilor de activitate desfășurate de Uniunea
Avocaților din Republica Moldova în raport cu bugetul de cheltuieli, urmare a
constatării mai multor circumstanțe obiective care atestă insuficiența
mijloacelor bănești alocate.
În aspectul repartizării resurselor financiare pe tipuri de cheltuieli, se
constată volumul preponderent pentru cheltuielile legate de ”Salarizarea
personalului angajat al Uniunii Avocaților”, care constituie 2.031.099 mil.
lei sau circa 36,41% din totalul cheltuielilor prognozate și sunt aproximativ la
nivelul anului 2019 (1.918.120 lei sau 34,01%), comparativ cu 1.534.106 lei
(31,35%) - în anul 2018 și 37,72% (1.534.106 lei) - în anul 2017. În valoare
nominală, acestea înregistrează o creștere din anul 2017 cu aproximativ
496.993 mii lei.
Majorarea cheltuielilor de personal cu 5,56% față de anul 2019, este
influențată în fond, de implementarea măsurilor privind majorarea salariului
contabilului-șef al UARM de la 9000 la 9500 lei lunar, precum și includerea la
compartimentul contribuțiilor datorate de angajator la bugetul public (CAS și
AM – 22,5%) a sumei în mărime de 22,365 mii lei, din plata ajutorului material
acordat anual salariaților de către angajator conform art. 117, 165/1 din Codul
Munci, inclusiv plățile trezoreria-le pentru achitările sporului la salariu în
mărime de 30% - în sumă totală 80,514 mii lei.
Pentru ”Activitatea organelor de conducere” se repartizează 10,32%
din resursele Uniunii Avocaților, cu o mică majorare în valori relative față de
anul 2019 (9,45%), iar în valoare nominală, acestea se majorează cu 42,800
mii lei sau cu 7,44%, datorită majorării numărului de ședințe ale Comisiei
pentru etică și disciplină de la 12 la 14 pe an. Totodată, comparativ cu anii
precedenți, au fost prevăzute plăți în mărime totală de 16,000 mii lei destinate
acoperii cheltuielilor pentru locațiunea sălilor de examinare, în cadrul
examenelor de admitere la stagiu și în profesia de avocat, precum și a
cheltuielilor de imprimare a materialelor, procurare a articolelor de birotică și
papetărie, care până la momentul actual se fac din contul surselor nebugetate
de plăți, prin intervenirea la alte capitole de cheltuieli, care și ele la rândul lor,
sunt finanțate la limita necesităților UARM.
În ceea ce privește cheltuielile angajate pentru ”Activitatea Centrului de
Instruire al Avocaților”, merită de menționat că comparativ cu perioadele
precedente când era prevăzută o sumă generală destinată instruirii inițiale și
continue, în anul 2020 s-a mers pe ideea detalizării pe cât e posibil, a tuturor
cheltuielilor pe care le implică activitatea Centrului, cu scopul de a cunoaște
cheltuielile curente pe care le necesită instruirea avocaților și în acest fel, de a
putea cât mai rațional gestiona resursele financiare, precum și de a identifica
necesități noi de finanțare în dependență de domeniile concrete de dezvoltare
apreciate ca fiind utile și necesare.
În particular, propunerile formulate de către Uniunea Avocaților la
compartimentul vizat, au fost îndreptate pentru a prevedea în detaliu
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cheltuielile pe care le implică activitatea CIA. Or, cheltuielile pentru
desfășurarea seminarelor nu se rezumă doar la asigurarea pauzelor de cafea,
materialelor didactice pentru audienți, ș.a., fiind important să înțelegem că
activitatea Centrului de Instruire implică cheltuieli mai substanțiale decât cele
care se întrevăd în mod aparent.
Pe parcursul anului 2019, a fost urmărită cu atenție activitatea CIA,
sesizând că cheltuielile la capitolul întreținere sunt cu mult mai mari decât în
perioadele precedente, iar Uniunea Avocaților este pusă în situația să achite
facturi și alte conturi care adesea sunt puse pe seama aparatului administrativ
al UA ca fiind principalii consumatori ai resurselor bugetate. De aceea, pentru
a exclude orice fel de vehiculări la capitolul în cauză și pentru a repartiza
mijloacele financiare astfel după cum acestea au fost utilizate de facto, de către
fiecare organ/subdiviziune structurală în parte, s-a considerat corect să se
reflecte cu maximă precizie și transparență, atât în bugetul pentru anul 2020
cât și în evidența contabilă a UA, cheltuielile necesare pentru asigurarea
activității Centrului.
Cu titlu de noutate, menționăm că la un compartiment aparte al plăților
destinate Centrului, a fost introdusă taxa pentru remunerarea formatorilor, ce
se propune a fi fixată în mărime de 300 lei pentru o oră astronomică.
Astfel, pentru anul 2020 se prognozează cheltuieli la compartimentul în
cauză în mărime totală de 463,200 mii lei, raportate la un număr de 386 de
seminare sau 1544 ore astronomice destinate instruirii avocaților și a avocaților
stagiari. Totodată, urmează de precizat că remunerarea formatorilor va avea
loc doar după selectarea acestora și aprobarea Rețelei de formatori de către
Consiliul UA.
La capitolul ”Cheltuieli de reprezentare judiciară și alte servicii”,
sumele care se preconizează a fi alocate este mai mică decât cifra aprobată în
bugetul pentru anul 2019, cu aproximativ 31,000 mii lei. Acest lucru în principal
se datorează diminuării cu 50% la sută, a plăților pentru contractele de
asistență juridică legate de reprezentarea Uniunii în instanțele de judecată,
ținând cont de instituirea în anul 2019 a funcției de consilier juridic.
La acest capitol urmează de precizat că funcția de consilier juridic a fost
creată nu pentru a exclude în totalitate implicarea avocaților în procesele de
judecată în care Uniunea Avocaților este parte, această funcție fiind necesară
în primul rând pentru a oferi soluții juridice în chestiunile legate de organizarea
și funcționarea aparatului administrativ, organelor de conducere și celor
specializate ale UARM, având principalele sarcini conform Fișei postului
aprobată de către Consiliul UA nr. UA/C/19/20 din 27 februarie 2019, expertiza
documentelor cu caracter normativ înaintate spre examinare și avizare,
efectuarea cercetărilor și a analizei de elaborare a opiniilor (avizelor) din
numele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
Necesită de menționat, că principalele atribuții ale consilierului juridic la
capitolul reprezentare, se rezumă la analiza și generalizarea rezultatelor
examinării în instanțele de judecată a dosarelor civile și administrative în care
Uniunea Avocaților a fost parte, indiferent de către cine a fost înfăptuită
reprezentarea în procesele date, având obligația de a întocmi periodic
rapoartele corespunzătoare.
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Astfel, reprezentarea Uniunii Avocaților în instanțele de judecată, îi este
delegată consilierului juridic în cazuri strict determinate, atunci când este
necesară intervenția sa pe dosar și când nu este posibilă implicarea avocaților
delegați de către Comisiile specializate ale UA, care nemijlocit au participat la
procesul de luare a deciziilor care fac obiectul unei cauze judiciare concrete.
Referitor la direcțiile de plăți destinate ”Activității Barourilor”, se atestă
o creștere în pondere de 12,73% a cheltuielilor.
Cauzele majorării capitolului în cauză de plăți, se datorează creșterii
alocărilor financiare la compartimentului destinat desfășurării Adunărilor
generale a Barourilor, de la 84,000 la 100,000 mii lei, în legătură cu constatarea
creșterii prețurilor la chiria sălilor pentru desfășurarea întrunirilor respective.
De asemenea, au fost prevăzute cheltuieli pentru plata ajutorului material
la concediu pentru secretarii Barourilor cu scopul de ai pune în poziție de
egalitate potrivit garanțiilor prevăzute de legislația muncii, cu ceilalți salariați ai
Uniunii Avocaților. La fel, au fost majorate cheltuielile legate de asigurarea cu
combustibil destinat deplasării decanilor Barourilor în teritoriu, având în vedere
creșterea constantă a prețurilor la carburanți. Pentru aceleași motive, au fost
majorate cheltuielile pentru achiziția consumabilelor de birou de la 2400 la
4500 lei pe an.
Pentru prima dată au fost incluse plăți pentru „cheltuieli protocolare” în
mărime totală de 48,000 mii lei, destinate deservirii delegațiilor din străinătate,
oferirea cadourilor protocolare în deplasările și vizitele oficiale. Aceste sume
se propun a fi bugetate în contextul politicii de consolidare structurală și
susținere a activităților asumate în condițiile legii, de către organele teritoriale
de autoadministrare a avocaților în raport cu celelalte Barouri din străinătate.
În limita fondului de 260,000 mii lei sunt prevăzute mijloace pentru
”Cheltuielile de vizibilitate și promovare”, cu o majorare în mărime de
20,000 mii lei față de cele bugetate în anul 2019.
Suma în cauză se propune a fi alocată în contextul necesităților de editare
a unei lucrări care va conține un material informativ despre „Istoria avocaturii
din Republica Moldova”, fapt care îl considerăm extrem de important în situația
în care până la momentul de față, Uniunea Avocaților nu poate pune la
dispoziție publicului larg, un material informativ complex și coerent despre
originile și evoluția avocaturii moldovenești, în comparație cu marea majoritate
a organelor de autoadministrare a avocaților din străinătate.
La capitolul ”Cheltuieli administrative”, se propune alocarea surselor
financiare în mărime totală de 468,800 mii lei, această cifră fiind mai mică cu
22,000 mii lei față de cea alocată în an. 2019 datorită reducerii sumelor la mai
multe compartimente de cheltuieli. Totodată, menționăm că la unele segmente
ale capitolului respectiv, sumele care se propun a fi alocate sunt în creștere
față de cele incluse în anul precedent, deoarece în procesul executării
bugetului Uniunii Avocaților pentru anul curent (2019), au fost întâlnite mai
multe dificultăți legate de încadrarea plăților la unele capitole din buget, fapt
care determină ca la unele compartimente sumele să fie alocate în excedent,
iar la altele, cheltuielile ce urmează a fi suportate depășesc volumul plăților
prognozate, fapt ce generează dificultăți la executarea bugetului, deoarece
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este necesară adresarea către Consiliul UA pentru rectificarea periodică a
bugetului de cheltuieli prin transferul de sume între capitolele.
În particular, proiectul bugetului pe anul 2020 prevede majorarea
cheltuielilor gospodărești la suma de 18,000 mii lei, datorită faptului că mai
multe bunuri al Uniunii procurate o dată cu darea în exploatare a imobilului din
str. București, 46 - în anul 2016, înregistrează un termen de uzură și necesită
cheltuieli de întreținere și reparație pentru menținerea în bună funcționalitate a
acestora.
Spre exemplu, în perioada rece a anului 2019, a ieșit din funcțiune cazanul
pe gaz - pentru reparația căruia au fost cheltuiți în jur de 5,000 mii lei, aparatul
de cafea și coolerul de apă pentru care s-au cheltuit aproximativ 1800 lei,
curățătoria chimică a covoarelor care nu au fost prelucrate din anul 2016 – 980
lei, schimbarea obiectelor de iluminare în locul celor defecte – aproximativ 760
lei, procurarea obiectelor de menaj și uz sanitar – în proporție de aproximativ
4.830 lei, etc., fapt care demonstrează că sumele necesare pentru cheltuieli
gospodărești nu corespund necesităților reale.
De asemenea pentru anul de gestiune 2020, sunt prognozate cheltuieli
pentru combustibil în mărime de 18,000 mii lei destinate necesităților de
deplasare în interes de serviciu a Președintelui și angajaților aparatului
administrativ al Uniunii.
Totodată, au fost clasificate separat cheltuielile pentru achiziționarea apei
potabile în mărime de 12,000 mii lei și în aceiași sumă - pentru procurarea
obiectelor sanitare, de igienă și a articolelor de menaj, dat fiind faptul că deși
cheltuielile respective sunt necesare și sunt efectuate în fiecare an, deducerea
lor era atribuită din contul altor compartimente ale capitolului „cheltuieli
administrative”, fapt ce sporea riscul neîncadrării plăților efectuate în limitele
bugetului alocat.
În mod special urmează de menționat că se propune a fi majorate și
sumele destinate plății impozitelor, de la 28,400 lei (în anul 2019) la 50,000 mii
lei, deoarece anterior a fost luată în considerare doar plata impozitului pe
bunurile imobiliare, fără a fi luat în calcul impozitul pe venit care pentru anul de
activitate 2018 - a constituit 26.042,28 mii lei, urmare a modificărilor operate la
art. 52 din Codul Fiscal (în vigoare din 01.01.2017), ce a determinat
excluderea Uniunii Avocaților din lista subiecților scutiți de la plata impozitului
pe venit.
IV. Concluzii
Proiectul bugetului pentru anul 2019 consemnează o revizuire progresivă
atât a veniturilor totale ale Uniunii Avocaților (5.301.100 mil. lei), cât și a
cheltuielilor bugetare (5.579.114 mil. lei).
Totodată, sunt semnalate anumite are rezerve față de nivelul prognozat al
veniturilor, apreciind că revizuirile descendente operate vor fi insuficiente și
considerând drept probabilă eventualitatea în care veniturile încasate ar fi cu
circa 300,000 mii lei mai mici decât estimările realizate.
În ceea ce privește cheltuielile, sunt anumite rezerve față de nivelurile
propuse pentru spezele de la capitolul Investiții capitale, în partea ce privește
reparația sediului din str. București, 46 - în cuantum de 300,000 mii lei,
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deoarece menținerea deciziei de achitare a cheltuielilor la acest compartiment
ar reclama depășirea cu greu a deficitului bugetar în mărime de 278.014 mii
lei. Din aceste considerente, Uniunea Avocaților va cuteza să facă careva
intervenții în acest sens, doar în condițiile constatării unui sold pozitiv și
suficient, la conturile bancare pe care le deține, pentru a se asigura că se
încadrează în anvelopa de cheltuieli prognozată, fără a afecta anul bugetar pe
care și-l asumă și implicit, a nivelului de referință de 4,98% pentru deficitul
bugetar.
Totodată, considerăm că reducerea masivă a cheltuielilor de investiții din
ultimii ani pentru a acomoda presiunile de amploare localizate la nivelul unor
cheltuieli rigide, este cu atât mai puțin oportună în situația în care insuficiența
mijloacelor financiare este identificată în mod sistematic drept element de
blocaj la adresa dezvoltării, modernizării și al consolidării prestigiului și valorii
în societate - a Uniunii Avocaților din Republica Moldova pe termen lung.
În direcția opusă, ar acționa o eventuală nerealizare a absorbției
programate a fondurilor alocate la capitolul „Cheltuieli de vizibilitate și
promovare” (la compartimentele Ziua avocatului – 90,000 mii lei și Evenimente
corporative -50,000 mii lei), precum și la capitolul „Cheltuieli de deplasare” –
145,000 mii lei, prin intermediul reducerii plăților pe care le-ar prilejui aceste
evenimente și corespunzător, realizarea în proporție de maximum 75% din
plățile programate.
Intervențiile la capitolele menționate și inclusiv la alte compartimente, ce
pe parcursul execuției bugetare vor fi identificate ca nefiind necesare și/sau
importante, ar implica cheltuieli mai mici cu circa 133.750 mii lei și ar duce la o
diminuare echivalentă a deficitului bugetar.
Pentru motivele arătate, considerăm că în absența adoptării unor măsuri
reparatorii, cum ar fi majorarea cotei contribuțiilor profesionale, așa cum
chestiunea respectivă este propusă spre aprobare în prezenta sesiune
ordinară a Congresului avocaților, se conturează probabilitatea ca în cel mult
2 ani, nivelul veniturilor bugetare reale să se situeze pe un palier semnificativ
inferior cheltuielilor pe care Uniunea Avocaților va fi nevoită să le suporte
pentru a se putea menține în continuare ca instituție liberă, independentă și
autonomă.
Opiniile și recomandările de mai sus, au fost formulate de către Secretarul
General interimar al Uniunii Avocaților, conform prevederilor art. 41 alin (5) lit.
d) din Legea nr. 1260-XV/2002 cu privire la avocatură, în urma consultării și
însușirii acestora de către membrii Consiliului UARM, prin vot, în ședința din
data de 10 august 2019.
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