RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE LICENŢIERE
A PROFESIEI DE AVOCAT ÎN ANUL 2016-2017.

STIMAŢI DELEGAŢI LA CONGERS, COLEGI ŞI ONORAŢI
OASPEŢI!
În calitate de Preşedinte al Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat,
urmează să Vă prezint un raport privitor la activitatea Comisiei pe perioada
de activitate a acesteia: 1 iulie 2016 - 26 septembrie 2017.

Perioada de raportare constituie 15 luni.

În această perioadă, membrii comisiei, s-au întrunit în 35

şedinţe,

în cadrul cărora au fost abordate diverse chestiuni de competenţa exclusivă
a CL, inclusiv, examinarea cererilor de admitere la stagiul profesional, de
admitere în profesie, organizate examene în cadrul celor trei sesiuni,
precum, membrii CL, au reprezentat şi urmează să reprezinte şi în
continuare Uniunea Avocaţilor şi Comisia de licenţiere în cadrul celor 87
cauze civile, aflate în procedura instanţelor de judecată:instanţele de fond,
Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie, care au fost intentate
la cererile foştilor candidaţi ai admiterii la stagiu şi în profesie.

În perioada de raportare:
Au depus cereri conform prevederilor art.10 a Legii cu privire la
avocatură- candidaţii ( eliberaţi din funcţie )

doctori în drept-23
ex-procurori-24
ex-judecători-19
Total-66

Urmare a examinării cererilor depuse au fost admişi - 61 candidaţi.
Respinşi - 5 candidaţi.

Au depus cereri în temeiul art.10 a Legii (doctori în drept, deţinători
de funcţie retribuită) -11 candidaţi.
Au fost admişi condiţionat - 5 candidaţi.
Respinşi în temeiul hotărârii CoUA - 6 candidaţi.

Au fost depuse în temeiul art.10 a Legii de către candidaţii (procurori
în funcţie) - 25 cereri, care au fost respinse.

Au fost admişi în profesie în temeiul hotărîrii judecătoreşti - 4
candidaţi.
Nu a fost admis în profesie candidatul Kuciuk Valeriu, care, a depus
cerere în temeiul hotărîrii judecătoreşti.
Au depus cereri de participare la examenul de admitere la stagiu-430
candidaţi.
Au susţinut-290 candidaţi.
Au depus cereri la examenul de calificare-246 candidaţi.
Au susţinut examenele şi au fost admişi în profesie-103 candidaţi.

Urmare a activităţii comisiei, au avut loc încasări la bugetul Uniunii
Avocaţilor, depuneri bancare la cont, de la examinarea cererilor şi
organizarea examenelor:
Examenul de admitere la stagiu - 301 000 lei
Examenul de calificare- 238 510 lei
art.10 - 478 000 lei
Total - 1 017 510 lei
Stimaţi delegaţi, colegi!

Membrii comisiei de licenţiere în perioada raportată s-au ciocnit cu
unele dificultăţi şi anume:

1. Interpretarea diferită a unor prevederi a Legii cu privire la avocatură
şi Statutului profesiei de avocat, a dus la apariţia unor discuţii nedorite între
colegi, la organele de conducere a UA, precum şi la apariţie unor tensiuni
între acestea, situaţie, care, în fine, a fost depăşită cu succes, urmare a
înţelepciunii tuturor.

2. Acum 15 luni în urmă, nici nu am bănuit de posibilitatea apariţiei
unui număr aşa de mare de dosare civile, urmare a acţionării în instanţa de
judecată a UA, CL de către potenţialii candidaţi ai admiterii la stagiul
profesional şi în profesia de avocat, care, în mare parte, au fost apreciate
deja de către instanţele de judecată ca fiind neîntemeiate, dosare, pe care, au
fost adoptate şi pronunţate hotărîri judiciare favorabile UA, CL. Ori, această
situaţie a fost generată tot de practica judiciară, mă refer la renumitul dosar
Vdovîi către UA, CL, după care, au şi apărut majoritatea din cele 87 dosare
civile aflate în procedura instanţelor de judecată.

3. Situaţia creată în jurul activităţii CL se datorează mai multor factori,
pe care DVS îi cunoaşteţi şi pe care nu doresc să le repet deoarece o să aţîţ
doar spiritele, iar problemele o să rămînă în continuare.

4. În aceiaşi perioadă au fost făcute încercări atît din interiorul
avocaturii cît şi din exterior, de a dirija activitatea CL, a o influenţa, situaţie,
care, nu a fost acceptată de membrii CL şi care, în fine, a fost şi ea depăşită.

Stmaţi delegaţi!

Faţă de activitatea CL ar putea să existe careva obiecţii. Ele întotdeauna
au fost şi vor mai fi. Este o situaţie firească, şi aceasta, doar poate fi
îmbunătăţită, precum au făcut-o predecesorii noştri, urmează să luăm act
de toate obiecţiile existente şi să o facem în continuare şi noi. Vreau să Vă
asigur că aşa va fi.

Însă, doresc să Vă declar, că totul se poate de schimbat după dorinţele
majorităţii, şi aceasta va avea loc, doar atunci, cînd va fi modificată Legea cu
privire la avocatură, Statutul profesiei de avocat, precum se doreşte
perfectarea prevederilor acestora. Ori, modificările, care se planifică, în
primul rînd, necesită mijloace financiare considerabile. Mă refer la
procurarea de calculatoare pentru sala pentru susţinerea examenelor,
programa pentru acestea ş.a. Ţin să Vă comunic, că în această privinţă deja
se activează. Partenerii externi ai Republicii Moldova, cointeresaţi în
finisarea reformelor în domeniul justiţiei, chiar pe data de 22.09.2017 au
organizat o masă rotundă, o întîlnire, la care, au ascultat opiniile, doleanţele,

problemele, la care a participat şi reprezentantul CL, dată după care, atît eu,
colegii mei de comisie, sînt convins că şi DVS, toţi împreună, mizăm, că am
fost auziţi şi vom fi ajutaţi, inclusiv, financiar.

Deoarece, sa spus mult în raportul Preşedintelui Uniunii Avocaţilor
despre problemele avocaturii în ansamblu, inclusiv şi cele legate de
activitatea CL, nu o să Vă ocup mai mult timpul.

Doresc doar să sper, că în viitor, membrii CL, vor petrece mai puţin
timp prin coridoarele instanţelor de judecată, sălile de şedinţă, pe dosarele
pe care UA, CL are calitatea procesuală de pîrît, adică, să sper, că mai puţini
candidaţi vor apela în instanţă, conştientizînd din start netemeinicia acestui
pas.
Activitatea Comisiei şi în continuare va fi orientată spre promovarea
în profesie a persoanelor bine pregătite, atît teoretic precum şi practic,
persoanelor care cu adevărat merită a fi avocaţi, prin ce, în fine, se va garanta
acordarea asistenţei juridice la nivel înalt profesional şi calitativ.

Obiectivele trasate de Comisie pot deveni o realitate doar printr-un
efort comun al avocaţilor-îndrumători, care au obligaţiunea de a contribui
la transmiterea către avocaţii-stagiari a minimului necesar de cunoştinţe şi
capacităţi practice, necesare pentru prezentarea la examenele de admitere
în profesie, precum şi ulterior pentru exercitarea activităţii profesionale zi
de zi, cît şi prin activitatea Comisiei, care are menirea de a finisa acest proces
prin organizarea şi susţinerea examenelor în cadrul sesiunilor desfăşurate
conform prevederilor legale.

Comisia a pus la baza activităţii sale, în primul rînd , reuşitele şi
practicile Comisiilor precedente şi aşa va fi şi în continuare.

Comisia de licenţiere în componenţa actuală, trei membri ai căreia au
activat şi în Comisia precedentă, atît la admiterea la stagiul profesional,
precum şi în profesia de avocat, a pus pentru soluţionare în faţa candidaţilor
în primul rînd cazuri din practica judiciară, care nu pot fi soluţionate fără o
bază teoretică.
În final, vreau să le mulţumesc, în primul rînd, membrilor
Comisiei pentru munca depusă, precum şi tuturor celora care au colaborat
cu noi, precum şi ne-au susţinut, iar celora admişi la stagiul profesional şi în
profesia de avocat le doresc succes în continuare în profesia aleasă.

Eugeniu Tetelea, preşedintele
Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat

26.09.2017

