2 березня 2015 р., презентуючи в парламенті законопроект № 2259 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», А.Абромавичус,
міністр економічного розвитку і торгівлі України, зауважив, що законопроект був
розроблений Асоціацією правників України.
Законопроект насправді був розроблений Комісією з цінних паперів, хоча представники
Асоціації внесли вагомий внесок в доопрацювання окремих розділів документу. Однак
той факт, що пан міністр у своїй парламентській промові відзначив ключову роль
Асоціації у розробці законопроекту свідчить про дві важливі речі. По-перше, Асоціація
починає справляти реальний вплив на формування корпоративного права країни. Подруге, бренд Асоціації починає набирати професійної ваги, і члени Уряду прагнуть
позначити цим брендом результати власної роботи, очевидно вважаючи його символом
якості і професіоналізму.
Це неабиякий успіх. Я гордий тим, що маю до нього безпосереднє відношення, оскільки
очолив робочу групу експертів Асоціації, яка взяла на себе роль модератора між
різноманітними гравцями процесу ухвалення одного з найважливіших для розвитку
корпоративного права законів в країні.
Цей успіх слід закріпити і нарощувати.
На початку 2015 році я очолив Департамент реєстраційних питань і ліцензування
Національного банку України, а також Комітет АПУ з корпоративного права і фондового
ринку. Ці призначення стали для мене свідченням визнання важливості того, що я
робив з перших днів перемоги революції гідності в Україні і протягом 2014 року. Ця
робота була моїм внеском у реформування країни.
АПУ була і залишається унікальним майданчиком, на якому колеги і однодумці можуть
об’єднати зусилля для спільної справи.
Нашу спільну справу я вбачаю у підсиленні інституційної спроможності держави
професійним потенціалом приватного сектору. АПУ повинна закріпити свій авторитет
майданчику, на якому формується колективна погоджена позиція професійної спільноти
– провідних юристів країни, готових долучитися до процесу реформ.
Бачу свою місію у зміцненні і підсиленні цього авторитету. Профільні комітети АПУ
повинні стати форумами, на яких народжуються і обговорюються законодавчі
ініціативи. Адміністративний апарат АПУ має бути використаний для просування цих
ініціатив і впровадження їх у норми діючого законодавства.
Результатом цієї роботи я бачу якісніше законодавство у ключових галузях права
України. У створенні цієї якості важливу роль відіграватиме Асоціація правників України
– впливова громадська організація, з думкою якої рахуються при прийнятті
державницьких рішень.

