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În cadrul Comisiei APCE pentru afaceri juridice și drepturile omului, senatorul Corlățean a luat
cuvântul pe marginea proiectului de raport cu tema: ,,Argumente în favoarea elaborării unei Convenții
europene privind profesia de avocat’’, raportor Sabien Lahaye-Battheu, Belgia, Alianța Liberalilor și
Democraților în Europa. În intervenția sa, senatorul român și-a exprimat susținerea pentru inițiativa
pregătirii unei recomandări către Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei în vederea elaborării unui
instrument juridic privind profesia de avocat. A arătat că standardele minime în această materie, care
se regăsesc în Recomandarea (2000) 21 a Comitetului Miniștrilor către statele membre ale Consiliului
Europei, au nevoie de o transpunere în plan juridic pentru a oferi avocaților protecție în fața oricăror
tentative de a le fi afectate siguranța, independența sau abilitatea de a-și îndeplini în mod efectiv
profesia. De asemenea, este esențială, potrivit senatorului Corlățean, păstrarea confidențialității
relației dintre avocat și client, precum și a secretului profesional. În dezbaterea proiectului de
recomandare în cadrul comisiei, președintele delegației române a susținut eliminarea asocierii
avocaților cu consilierii juridici din companii întrucât este vorba despre două categorii distincte,
avocatura fiind profesie liberală, în timp ce serviciile juridice prestate în cadrul unei companii izvorăsc
dintr-un raport juridic de muncă.

 În cadrul Subcomisiei APCE pentru drepturile omului, senatorul Corlățean a adresat întrebări celor trei
candidați pentru funcția de Comisar pentru Drepturile Omului al Consilului Europei: Dunjia Mijatović
(Bosnia și Herțegovina), Pierre-Yves Le Borgn’ (Franța) și Goran Klemenčič (Slovenia). Competența de
a alege Comisarul pentru Drepturile Omului al Consilului Europei revine APCE, care își va exercita
acest drept prin organizarea alegerilor pe durata primei părți a Sesiunii ordinare a APCE (Strasbourg,
22-26 ianuarie 2018).

 La reuniunea Comisiei APCE de monitorizare, senatorul Corlățean a prezentat concluziile vizitei sale de
documentare în Georgia (20-22 noiembrie 2017), în calitate de raportor privind monitorizarea
obligațiilor și angajamentelor acestui stat față de Consiliul Europei. În acest context a făcut referire și
la vizitarea zonei aflate în proximitatea Liniei Administrative de Demarcație cu regiunea separatistă
Osetia de Sud și a Misiunii civile de monitorizare a UE în Georgia (EUMM). În acest sens, a reafirmat
sprjinul ferm pentru integritatea teritorială a Georgiei și inviolabilitatea frontierelor sale și și-a
exprimat îngrijorarea față de procesul continuu de transformare a acestei linii administrative de
demarcație într-o frontieră de facto, situație inacceptabilă și de natură să alimenteze în mod artificial
tensiuni și să izoleze cetățenii din această zonă.


