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I

Pe scurt despre Uniunea Juriștilor din Moldova

Asociația Obștească „Uniunea Juriștilor din Moldova” (în continuare Uniunea
Juriștilor din Moldova sau UJM) este o organizație non-guvernamentală fondată în
anul 2001 care include în calitate de membri persoane fizice, profesioniști, tineri
specialiști și studenți din domeniul dreptului, precum și persoanele juridice,
asociațiile profesionale ale juriștilor.
Conducerea Uniunii Juriștilor este formată din Congresul membrilor UJM,
Consiliul de Administrare, Biroul Permanent și Președinte. Membri ai conducerii
UJM sunt reprezentanți ai tuturor profesiilor juridice din țară (avocați, procurori,
judecători, notari, executori judecătorești etc.), din cadrul facultăților de drept a
instituțiilor de învățământ superior, teoreticieni, tineri juriști și studenți de la drept.
Obiectivele principale ale Uniunii Juriștilor din Moldova sunt contribuirea la
edificarea statului de drept, promovarea culturii juridice, ridicarea nivelului de
pregătire a specialiștilor în domeniul dreptului, combaterea fenomenului corupției
și promovarea calității actului de justiție.
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II

Descrierea generală a activității UJM pentru perioada raportată

Comunitatea juriştilor din Republica Moldova marchează în această perioadă 16
ani de la fondarea Uniunii Juriştilor din Moldova. Șaisprezece ani de activitate,
uniţi de aceleaşi ambiţii profesionale, s-au scurs în clepsidra timpului. Această
perioadă de ani, noi împreună, membrii UJM, tineri dar şi consacraţi jurişti am
stăruit asupra ridicării nivelului de cultură juridică a societăţii, promovării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, edificării statului de drept
etc. A fost o perioadă de progrese, dar şi de provocări și regrese.
Astfel, privind lucrurile dintr-o perspectivă pozitivistă, putem concluziona că, în
aceşti 16 ani de existenţă, UJM şi-a confirmat pe deplin prezenţa, a demonstrat că
este necesară, utilă, atât pentru comunitatea de jurişti, cât şi pentru întreaga
comunitate. Dovadă în acest sens ne servesc diversele evenimente de anvergură cu
un vădit impact juridico-social desfăşurate de către organizaţia noastră obştească:
seminarii, mese rotunde, şcoli de vară pentru tineretul studios, traininguri,
olimpiade, conferinţe ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, în care am
abordat tematici de actualitate pentru Republica Moldova. Şi nu pot să nu
menţionez aici, conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale, dedicate pregătirii
profesionale în domeniul dreptului, ştiinţei juridice, luptei contra corupţiei, ridicării
nivelului de conștiință și cultură juridică, etc.
Acestea sunt doar cîteva dintre acele evenimente organizate de UJM în parteneriat
cu alte organizaţii de la noi, cît şi de peste hotarele ţării, evenimente care s-au
soldat cu rezultate pozitive şi au contribuit la edificarea statului de drept,
consolidarea sistemului de învăţămînt juridic, fortificarea sistemului de justiţie şi
drept din republică, independenţei judecătoreşti, luptei contra corupţiei etc. Toate
acestea constituie, de altfel, obiectivele de bază ale UJM. (Min. Just. –experții;
ASM – mai multe evenimente, cu executorii, cu mediatorii, cu insolvabilitatea,)
Semnificativ este şi faptul că UJM nu s-a izolat, un accent important punându-l pe
colaborarea internaţională. În acest sens au fost stabilite legături strânse de
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conlucrare cu alte organizaţii similare de peste hotare, precum: Uniunile Juriştilor
din Federaţia Rusă, România, Ucraina, Armenia, Belarus, Uniunea Internaţională a
Juriştilor, Organizaţia Europeană de Drept Public, Asociaţia Juriştilor Americani,
Asociația Juriștilor din Asia etc., majoritatea activităţilor fiind organizate în
colaborare cu acestea.
Astfel, în acţiunile concrete de cooperare internaţională ale UJM s-au manifestat şi
prin: vizite reciproce, schimbul de specialişti, continuarea studiilor post
universitare de către studenţi etc. Am contribuit la mobilitatea academică prin
efectuarea studiilor de masterat şi doctorat a celor mai buni absolvenţi ai Facultăţii
de Drept a USM, USPEE Constantin Stere, toți din ei fiind membri ai UJM. La
moment, mulţi membri ai UJM îşi fac studiile la masterat şi doctorat în cele mai
prestigioase universităţi din lume (Universitatea Bordeaux IY Montesqueau
(Franța), Universitatea Publică din Navara (Spania), Universitatea Kayser din
Florida SUA, Acedemia Juridica din Federația Rusă în numele lui Kutafin,
Universitați din Romania ș.a. ).
Activități de competiție științifică organizate cu contribuția UJM au fost
olimpiadele republicane și internaționale, care au fost reînviate în acest an după o
pauză de 4 ani. Am participat la Batumi, Viena, anul acesta pregătim lotul olimpic
pentru Olimpiada de la Moscova.
Nu putem face abstracţie de activitatea prodigioasă a tinerilor membri ai UJM, care
sunt implicaţi activ în organizarea a diverse evenimente destul de solide, în urma
cărora, sunt stabilite acţiuni concrete, proiecte de legi, menite să faciliteze
activitatea curriculară şi extra-curriculară a tinerilor. Am avut multe activităţi care
s-au soldat cu rezultate pozitive şi care astăzi stau chiar pe agenda de lucru a
guvernării, pentru că avem o echipă destul de puternică de studenţi. (Patrulaterul,
Hexagonul cu universitățile românești).
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III

Ziarul Dreptul și Revista Națională de Drept

UJM este co-fondator la Ziarul „Dreptul” și „Revista Națională de Drept” și
contribuie permanent la activitatea echipei redacționale și de publicație a acestora.
Membrii UJM constant publică articole și materiale științifice în aceste publicații,
ceea ce arată aportul membrilor UJM la dezvoltarea culturii și științei juridice din
Republica Moldova.

IV

Organizarea Zilei Naționale a Juristului

Anual UJM contribuie la organizarea Zilei Juristului declarată prin Decretul
Prezidențial nr. 1692-II din 11.10.2000 și consemnată la data de 19 octombrie. În
acest sens au fost organizate ședințe festive, conferințe și manifestații dedicate
profesioniștilor din domeniul dreptului, inclusiv în anul 2017.

De regulă,

evenimentele dedicate Zilei Juristului sunt organizate în cooperare cu structurile de
stat responsabile pentru sectorul justiției cum ar fi Parlament, Guvern, Ministerul
Justiției, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea
Avocaților, Procuratura Generală, Asociațiile Notarilor, Uniunea Executorilor
Judecătorești etc.

V

Provocările activității UJM

Privind lucrurile dintr-o perspectivă critică şi obiectivă, remarcăm faptul că în
pofida realizărilor obţinute, din cauza impedimentelor cu caracter financiar, UJM
nu a reuşit să îşi atingă toate dezideratele propuse. Aici menţionăm despre alocarea
unui sediu, au devenit mai pasive activitatea sediilor din instituțiile superioare de
învățământ etc. Totuși, putem menționa că și în continuare am reuşit să menţinem
filialele din instituţiile de învăţământ unde se pregătesc jurişti. La ora actuală, la
toate facultăţile de drept, de bază din ţară avem structurile noastre din care fac
parte atât profesori, cât şi tineri studenţi.
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Regretabil este şi faptul că în ultimul timp s-a diminuat colaborarea UJM cu
structurile de stat, care anterior, era una dintre cele mai bune.

VI

Perspectivele și planurile generale de activitate ale UJM

Indiferent de evoluţia lucrurilor din societate, de intemperiile timpului, UJM va
continua să urmeze realizarea obiectivelor organizaționale, în special să promoveze
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ridicarea nivelului de
cultură juridică a societăţii, prerogativele profesiei de jurist şi ale ştiinţei juridice
etc.
În perioada anilor următori ne propunem să organizăm conferințe științifice în care
să fie discutate cele mai stringente probleme pentru sectorul justiției și funcționarea
organelor de drept în Republica Moldova. Planificăm să desfășurăm școli de vară
pentru tineri juriști cu accent pe dezvoltarea profesională și personală prin invitarea
celor mai buni practicieni și traineri în domeniile vizate.

La fel, mobilitatea

academică și științifică va continua să fie una din prioritățile UJM.

Un alt obiectiv este elaborarea unei cărți aniversare a UJM dedicate la 20 de ani de
la fondarea asociației în care să fie expuse și memorate cele mai importante
proiecte și activități realizate de către UJM și să fie evidențiați cei mai activi
membri.
Unul din obiectivele UJM pentru a depăși dificultățile financiare este să obținem
certificat de utilitate publică pentru atragerea de fonduri de la persoanele care sunt
deschise să contribuie la dezvoltarea asociației.
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