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MODUL 1 - CURS 7 

1. Organizaţii internaţionale ale profesiei de avocat. 

2. Organizarea şi funcţionare INPPA. 

Timp alocat: 3 ore 

Av.dr.Bodea Horaţiu-Adrian 

 

 

1. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE ALE PROFESIEI DE AVOCAT. 

 

Cel mai reprezentativ şi cel mai important este:  Consiliul Barourilor şi al 

Societăţilor de Drept din Europa (CCBE)1 

-  are drept scop primordial reprezentarea barourile membre şi societăţile 

juridice, indiferent dacă acestea sunt membri deplini (de exemplu, acei din 

Uniunea Europeană, spaţiul economic european sau Confederaţia Elveţiană), 

membru-asociat sau observator, în orice problemă de interes comun legată de 

exercitarea profesiei de avocat, dezvoltarea legii şi a practicii judiciare 

referitoare la supremaţia legii şi administrarea justiţiei, modificările substanţiale 

ale legii însăşi la nivel european şi internaţional (art. III 1 a. al Statutului CCBE).  

- reprezentanţa oficială a barourilor şi a societăţilor de drept cuprinde mai mult 

de 700.000 de avocaţi europeni.  

- CCBE a adoptat două texte de bază, care sunt incluse într-o broşură, şi care 

ambele sunt complementare şi diferite ca natură.  

1. Cea mai recentă este Carta principiilor de bază ale avocatului european 

care a fost adoptată la şedinţa plenară din Bruxelles la 24 noiembrie 2006. 

Carta nu este menită a fi un cod de conduită. Ea are scopul de a fi aplicată 

pe teritoriul Europei nu doar de membrii, asociaţii şi observatorii CCBE. 

Carta conţine o listă de zece principii de bază, comune pentru regulile 

naţionale şi internaţionale ale profesiei de avocat. Carta are ca scop, inter 

alia, de a ajuta asociaţiile barourilor care luptă pentru a-şi stabili 

independenţa şi de a spori nivelul de înţelegere de către avocaţi a rolului lor 

                                            
1 https://www.ccbe.eu/ 



 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

INPPA Centrul Teritorial Cluj    
 
 400118,  CLUJ-NAPOCA   STR.PAVEL ROŞCA   NR.4   AP.15,       TEL/FAX 0264-439450 

 e-mail : office@inppa-cluj.ro  ;   
http://www.inppa-cluj.ro 

 
 

în societate. De asemenea, Carta este destinată atât avocaţilor, cât şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere, precum şi publicului larg.  

2. Codul deontologic al avocatului european datează cu 28 octombrie 1988. El 

a fost modificat de trei ori, ultima modificare fiind adoptată la şedinţa plenară 

din Oporto la 19 mai 2006. Acesta este un text obligatoriu pentru toate 

statele-membre: astfel toţi avocaţii care sunt membri ai barourilor acestor 

ţări (indiferent dacă aceste barouri sunt membri deplini, asociaţi sau 

observatori ai CCBE), în activităţile lor transfrontaliere din cadrul Uniunii 

Europene, al spaţiului economic european şi al Confederaţiei Elveţiene, 

precum şi în cadrul ţărilor-membri asociaţi sau observatori, trebuie să se 

supună prevederilor Codului. Aceste două texte includ un comentariu pentru 

primii şi un memorandum explicativ pentru ceilalţi.  

- Nu este necesar a sublinia importanţa acestui set de norme incluse în aceste 

două documente, care constituie baza deontologiei profesiei de avocat în 

spaţiul european şi care contribuie la formarea avocatului european şi a 

baroului european.  

- Există principii fundamentale care, chiar dacă sunt exprimate într-o manieră 

uşor diferită în cadrul diferitelor sisteme de drept, sunt principii comune pentru 

toţi avocaţii europeni. Aceste principii fundamentale stau la baza diferitelor 

coduri naţionale şi internaţionale care guvernează deontologia avocatului. 

Avocaţii europeni urmează să respecte aceste principii care sunt esenţiale 

pentru buna administrare a justiţiei, pentru accesul la justiţie şi dreptul la un 

proces echitabil, astfel cum acestea sunt impuse prin Convenţia Europeană 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Pentru 

interesul general, barourile, curţile şi tribunalele, legiuitorii, guvernele şi 

organizaţiile internaţionale trebuie să dispună respectarea şi apărarea acestor 

principii fundamentale.  

 

Principiile fundamentale ale avocatului sunt îndeosebi:  

(a) Independenţa şi libertatea de a asigura apărarea şi consilierea clientului 

său;  

(b) Respectarea secretului profesional şi a confidenţialităţii cauzelor ce i-au 

fost încredinţate; 

(c) Prevenirea conflictelor de interese, fie între mai mulţi clienţi, fie între 

clientul său şi el însuşi;  

(d) Demnitatea, onoarea şi probitatea;  

(e) Loialitatea faţă de clientul său;  

(f) Scrupulozitatea în materie de onorarii;  

(g) Competenţa profesională;  

(h) Respectarea confraţilor;  
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(i) Respectarea Statului de drept şi contribuirea la o bună administrare a 

justiţiei;  

(j) Autoreglementarea profesiei sale. 

 

 

 

Federatia Barourilor europene - Fédération des Barreaux Germaniaurope 

(FBE)2 

 

Federația Barurilor Europene este o organizație fără scop lucrativ, cu 

personalitate juridică, care acționează în conformitate cu legislația din țara sediului 

său social și a prezentelor statuturi. 

Federația Europeană a Barurilor / a fost fondată la Barcelona la 23 mai 1992 

ca succesor al Conferinței barurilor europene majore. 

Sediul central se află la Strasbourg. 

Calitatea de membru la FBE este deschisă tuturor barurilor naționale și locale 

și societăților de avocatură din cadrul Consiliului Europei. 

Astăzi, FBE are 250 de membri Baruri, reprezentând peste 1.000.000 de 

avocați. 

Ca şi obiectiv urmărit se promovează statul de drept, supremația dreptului, 

independența justiției și dreptul la un proces echitabil. 

Este un organ reprezentativ al apărării drepturilor omului în Europa și în lume. 

Acționează atunci când aceste principii sunt amenințate, independența justiției 

fiind fundamentală pentru o societate dreaptă. 

FBE organizează două congrese anuale, de fiecare dată într-un oraș european 

diferit. 

Scopul său este de a încuraja legături permanente între Barourile statelor 
membre ale Consiliului Europei şi să ofere o reprezentare democratică pentru 
barourile europene. 

 
Principiile care au fost stabilite: 

• Apărarea principiilor fundamentale prevăzute în Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului 

• Să garanteze serviciile avocaților independenți pentru persoane fizice și 

juridice 

• Crearea unei organizații independente care să asigure respectarea 

principiilor esențiale ale profesiei de avocat în Europa 

                                            
2 http://www.fbe.org/home/ 



 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

INPPA Centrul Teritorial Cluj    
 
 400118,  CLUJ-NAPOCA   STR.PAVEL ROŞCA   NR.4   AP.15,       TEL/FAX 0264-439450 

 e-mail : office@inppa-cluj.ro  ;   
http://www.inppa-cluj.ro 

 
 

• Căutarea recunoașterii rolului particular îndeplinit de Barourile europene 

în apărarea tuturor libertăților împotriva oricărei autorități politice economice 

și judiciare. 

 

Obiectivele Federației Barurilor Europene sunt: 

1. Să reunească Barourile statelor membre ale Consiliului Europei pentru a-

și desfășura activități comune, cu respectarea autonomiei și independenței 

acestora. 

2. Stabilirea unei legături permanente între Barourile membre, în special 

prin organizarea de întâlniri periodice. 

3. Să reprezinte profesia de avocat în relaţiile cu instituțiile europene. 

4. Promovarea supremației dreptului, independența justiției și dreptul la un 

proces echitabil 

5. A susține apărarea drepturilor omului în Europa și în lume. 

6. Să ofere sprijin avocaților sau Barourilor care sunt persecutați în mod 

greșit pentru respectarea profesiei sau îndatoririlor. 

7. Promovarea armonizării profesiei în Europa în egală măsură în practica 

profesională și etica profesională, în special în ceea ce privește 

independența, privilegiul juridic, formele organizațiilor profesionale, 

formarea, remunerarea, asigurarea și publicitatea. 

8. Asigurarea schimburilor cu avocații de pe diferite continente și în special 

cu Barourile de la Marea Mediterană. 

9. Asigurarea calității profesionale și a competenței tehnice a avocaților și 

monitorizarea armonizării specializărilor, precum și recunoașterea reciprocă 

a formării continue. 

10. Promovarea schimburilor și a contractelor de formare a tinerilor avocați. 

11. Adunarea, în general, a tuturor informațiilor și asistenței pentru 

îmbunătățirea condițiilor pentru exercitarea profesiei de avocat, în special 

în domeniul consilierii și apărării, dar și în protejarea regulilor profesionale 

și în asigurarea apărării tuturor libertăților împotriva fiecărei politici 

economice și autoritatea judiciară. 

12. Schimbul de informații între barele membre cu privire la practica, 

problemele și schimbările în reglementarea profesiei în țara lor și să acorde 

asistență reciprocă atunci când este necesar. 
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 Rezolvaţi următoarea speţă: 

La unul dintre congresele Federaţiei Barourilor Europene a participat şi o delegaţie a 

Baroului X. Temele dezbătute erau de un real interes pentru membrii Baroului respectiv şi 

la un moment dat s-a propus introducerea pe viitor a limbii române ca limbă de exprimare, 

deoarece fineţurile şi complexitatea problemelor de drept nu pot fi exprimate decât în limba 

maternă sau trebuie să fi un cunoscător foarte experimentat al limbilor de exprimare 

aprobate prin statutul FBE – engleză, franceză, spaniolă, italiană şi germană.  

În expunerea de motive s-a arătat că, cu toate că dintre delegaţii clujeni la congres, toţi 

stăpânesc aprope la perfecţie engleza, franceza, italiana şi germana, este foarte greu să 

te exprimi într-un limbaj juridic şi să te faci înţeles cu toate substarturile ei ad-hoc şi fără 

un discurs pregătit dinainte. S-a mai arătat că Baroul X ar fi fost de acord să suporte 

eventualele taxe cu un interpret pe care să-l aducă „de acasă” de câte ori Baroul X va fi 

prezent la sesiunile FBE. 

Întrebarea care se pune este: avea dreptul să hotărească reprezentanţii mandataţi de 

Barou asupra unor cheltuieli viitoare? Cine putea să hotărască asupra bugetului care se 

impunea pentru translator – cheltuieli de deplasare, diurnă, plata serviciilor etc.? Cine 

putea să dispună (aprobat sau respins) asupra unei astfel de cheltuieli? 
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International Bar Association (IBA)3 – este numită şi vocea globală a 
profesiei de avocat - este cea mai importantă organizație pentru practicienii dreptului 
- jurişti, asociațiile de avocați și societățile de avocatură. Înființată în 1947, la scurt 
timp după crearea Organizației Națiunilor Unite, s-a născut din convingerea că o 
organizație formată din barourile din lume ar putea contribui la stabilitatea și pacea 
globală prin administrarea justiției. În următorii 70 de ani de la crearea sa, organizația 
a evoluat, de la o asociație formată exclusiv din asociații de avocatură și societăți de 
avocatură, la una care încorporează avocați internaționali individuali și firme de 
avocatură întregi. Calitatea de membru actual este formată din peste 80.000 de 
avocați internaționali individuali din majoritatea firmelor de avocatură din lume și 
aproximativ 190 de asociații de avocatură și societăți de avocatură care se întind în 
mai mult de 170 de țări. IBA are  experienţă în furnizarea de asistență comunității 
juridice globale, iar prin apartenența sa globală influențează dezvoltarea reformei 
dreptului internațional și modelează viitorul profesiei de avocatură în întreaga lume.                                                                                         
   Grupați în două divizii - Divizia de practică juridică și Divizia de 
interes public și profesional - IBA acoperă toate domeniile de practică și interesele 
profesionale, oferind membrilor acces la experți de vârf și informații actualizate. Prin 
intermediul diferitelor comitete ale diviziunilor, IBA permite un schimb de informații și 
opinii între membrii săi cu privire la legi, practici și responsabilități profesionale legate 
de practicarea dreptului afacerilor de pe glob.      

                                            
3 https://www.ibanet.org/Default.aspx 
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Uniunea Internaţională a Avocaţilor – International Association of 

Lawyers UIA4  

Înființată în 1927 și cu membri în peste 110 țări, UIA este o organizație globală 

și multiculturală pentru profesia juridică care facilitează dezvoltarea profesională, 

stimulează învățarea și crearea de relaţii și promovează Statul de drept. 

Ca organizație globală și multi-culturală, UIA facilitează atât dezvoltarea 

profesională, cât și schimbul internațional de informații și idei, promovează statul de 

drept, apără independența și libertatea avocaților și instituțiilor juridice din întreaga 

lume și subliniază prietenia, colegialitatea și buna confraternitate printre membri. 

În toate misiunile sale, UIA acordă o atenție deosebită promovării și păstrării 

principiilor de bază ale profesiei juridice și, în special, avocaților independența și 

libertatea trebuie să își exercite profesia. 

                                            
4 https://www.uianet.org/en 
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UIA a creat Institutul pentru statul de drept (UIA-IROL)5 pentru a promova statul 

de drept și pentru a aborda problemele esențiale privind drepturile omului, coordonând 

mai multe organizaţii:  

- Drepturile omului și protecția avocaților 

- Statul de drept, inclusiv pedeapsa cu moartea 

- Independența profesiei 

- Justiția penală internațională (prin intermediul Comisiei internaționale de justiție 

penală a UIA) 

- Afaceri și drepturile omului (prin intermediul Comisiei UIA pentru afaceri și 

drepturile omului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INPPA. 

Bibliografie obligatorie: Statutul şi regulamentul INPPA cu toate completările 

la zi6. 

Mai jos sunt prezentate principalele structuri care asigură organizarea şi 

funcţionarea INPPA, cu atribuţiile fiecăruia. Citiţi statutul şi regulamentul, iar detaliile 

organizatorice privind funcţionarea departamentului formării profesionale iniţiale şi 

formării profesionale continue, vor face diferenţa la criteriile de evaluare. 

                                            
5 https://www.uianet.org/en/uia-irol 
6 http://www.inppa-cluj.ro/regulament-inppa-cluj-statut-inppa 

Rezolvaţi următoarea speţă: 

Un avocat din Tunisia, prezent la un Congres internaţional al avocaţilor, la pauza 

dintre expunerile referatelor şi dezbaterii temelor ştiinţifice, abordează o discuţie 

privind practicarea avocaturii în ţara sa. Acesta se plânge că avocaţii tunisieni nu 

sunt independenţi, că Statul exercită o mare presiune privind exercitarea profesiei, 

iar de multe ori drepturile omului sunt încălcate. Avocatul este membru prin Baroul 

avocaţilor din ţara sa în diferite organizaţii internaţionale. 

Întrebarea se pune, ce ar trebui să facă, sau cui să se adreseze, având în vedere 

faptul că toate organizaţiile internaţionale ale profesiei de avocat susţin aceleaşi 

principii a drepturilor omului, protecţia avocaţilor, independenţa profesiei şi alte 

asemenea valori fundamentale. Cum l-aţi apăra sau i-aţi susţine interesul în faţa 

unei organizaţii internaţionale?  
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 I.N.P.P.A. este persoană juridică română de drept privat, non-profit, de interes 

public, cu buget propriu, aflată sub autoritatea Consiliului U.N.B.R.. Institutul este 

organizat şi funcţionează în baza principiului autonomiei, nu face parte din sistemul 

naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare, 

prevăzute de lege. Are ca scop pregătirea, formarea şi perfecţionarea, iniţială şi 

continuă, a avocaţilor, în vederea asigurării exercitării calificate a dreptului de apărare 

şi a competenţei profesionale a avocaţilor. 

În vederea realizării scopului şi îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost 

înfiinţat, desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: 

a) asigură desfăşurarea examenului de primire în profesia de avocat în condiţiile 

prevăzute de Lege şi Statutul profesiei de avocat; 

b) organizează pregătirea şi formarea profesională iniţială a avocaţilor stagiari la 

standarde de competenţă profesională stabilite de organele profesiei; 

c) elaborează programele de studiu pentru pregătirea profesională iniţială şi continuă 

şi propune Consiliului U.N.B.R. aprobarea acestora; 

d) elaborează, în conlucrare cu barourile, proiectul programului anual de realizare a 

pregătirii continue şi propune Consiliului U.N.B.R. adoptarea acestuia; 

e) organizează examenul de absolvire a INPPA, în conformitate cu regulamentul de 

organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul U.N.B.R.; 

f) formulează puncte de vedere la solicitarea organismelor şi instituţiilor interesate în 

obţinerea unei opinii autorizate în domeniul juridic. 

g) orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele şi Statutul I.N.P.P.A.. 

h) asigură desfăşurarea examenului de dobândire a titlului profesional de avocat 

definitiv conform Statutului profesiei de avocat. 

Organele de conducere sunt: 

- Consiliul Institutului, reprezintă organul suprem de conducere al I.N.P.P.A., 

este format din nouă membri, desemnaţi pentru o perioadă de patru ani 

o Atribuţiile principale:  

o a) asigură elaborarea strategiei de formare profesională la începutul 

profesiei şi de formare continua, precum şi a strategiei de formare 

continuă la nivel de barouri, pe care le supune spre aprobare organelor 

profesiei;  

o b) elaborează programele pentru cursurile de formare iniţială şi de 

perfecţionare profesională a avocaţilor;  

o c) selecteaza membrii corpului de formatori ai I.N.P.P.A. în vederea 

organizarii si desfasurarii activitatilor de formare profesionala initiala si 

continua în cadrul I.N.P.P.A.;  
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o d) elaboreaza planul anual de desfasurare a modulelor de pregatire 

(prelegeri, ateliere, stagii de practica), programele de studiu precum si 

celelalte forme de pregatire profesionala organizate de toate organele 

profesiei, cu avizul Consiliului Stiintific;  

o e) organizeaza modul de evaluare si notare a cursantilor pe parcursul 

desfasurarii pregatirii, precum si la finalul acesteia în vederea obtinerii 

diplomei de absolvire;  

o f) asigura realizarea de studii si programe de politici profesionale pe 

domenii, care vor sta la baza elaborarii si fundamentarii actelor organelor 

profesiei privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat;  

o g)aproba politica editoriala, precum si promovarea imaginii Institutului;  

o h) conlucreaza cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale;  

o i) aproba conventiile de colaborare si cooperare cu alte institutii de 

învatamânt din tara si strainatate, precum si programele cu finantare 

externa, în conditiile stabilite de organele profesiei;  

o j) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare al 

Institutului si îl supune spre aprobare Comisiei Permanente a UNBR;  

o k) întocmeste proiectul de buget la propunerea Directorului Institutului si 

îl propune spre aprobare Comisiei Permanente a UNBR, controleaza 

executia bugetara si modul de gestionare privind patrimoniul si fondurile 

de care dispune I.N.P.P.A. 

- Preşedintele Consiliului, este ales de membrii Consiliului prin vot secret cu 

majoritatea simplă a voturilor exprimate 

o Are urmatoarele atributii principale:  

o a) convoaca Consiliul Institutului în sedinta ordinara sau extraordinara;  

o b) reprezinta I.N.P.P.A. în relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice 

sau private, cu organizatii si agenti economici, cu persoane fizice din 

tara si din strainatate, precum si în justitie;  

o c) elaboreaza si prezinta Consiliului Institutului, spre însusire, strategia 

anuala de formare si perfectionare a avocatilor;  

o d) negociaza si semneaza contracte în numele I.N.P.P.A.;  

o e) semneaza certificatele si atestatele eliberate avocatilor care au 

absolvit cursurile I.N.P.P.A.;  

o f) propune Consiliului Institutului aprobarea numirii în functie a membrilor 

Consiliului Stiintific si a sefilor de departamente;  

o g) aproba propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi 

personalului din aparatul propriu al I.N.P.PA.;  

o h) ia masuri pentru atragerea de noi surse de finantare a activitatii 

I.N.P.P.A. si asigura dezvoltarea bazei materiale a acestuia;  
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o i) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului Institutului 

Regulamentul cadru de organizare si functionare a centrelor teritoriale 

de formare initiala si continua a avocatilor 

- Directorul INPPA, are urmatoarele atributii principale:  

o a) asigura conducerea curenta a activitatii I.N.P.P.A. si coordoneaza 

activitatea managerului Institutului;  

o b) coordoneaza si controleaza, sub aspect metodologic, activitatea 

centrelor teritoriale de formare initiala si continua a avocatilor si 

conlucreaza cu departamentul de specialitate din cadrul I.N.P.P.A. în 

vederea ducerii la îndeplinire a acestei atributii;  

o c) participa la activitatea de selectare, încadrare si promovare a 

personalului I.N.P.P.A.;  

o d) controleaza si evalueaza periodic nivelul de realizare a atributiilor de 

serviciu de catre personalul I.N.P.P.A.;  

o e) stabileste legaturi de colaborare cu specialisti din alte institutii, în 

scopul îmbunatatirii activitatii de formare profesionala initiala si continua 

a avocatilor;  

o f) întocmeste si prezinta, la solicitarea Presedintelui Institutului, dari de 

seama asupra activitatii desfasurate în cadrul departamentului pentru 

formarea profesionala initiala, departamentului pentru formarea 

profesionala continua, departamentului de studii, cercetari juridice si 

cooperare internationala, serviciului tehnico-administrativ si de 

secretariat ale I.N.P.P.A., propunând masuri pentru îmbunatatirea 

acesteia;  

o g) organizeaza controlul îndeplinirii sarcinilor de catre personalul din 

subordine si urmareste realizarea masurilor dispuse;  

o h) angajeaza prin concurs organizat în conditiile legii si elibereaza din 

functie personalul serviciului tehnico-administrativ si de secretariat al 

I.N.P.P.A.;  

o i) aplica, în conditiile legii, sanctiuni disciplinare personalului I.N.P.P.A. 

si ia masuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;  

o j) dispune masuri în vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de 

lucru pentru angajati;  

o k) raspunde de buna administrare si gospodarire a patrimoniului 

I.N.P.P.A.;  

o l) urmareste elaborarea lucrarilor periodice prevazute de Regulamentul 

I.N.P.P.A., precum si prezentarea sau depunerea acestora la forurile 

competente;  

o m) asigura comunicarea, catre persoanele interesate, a actelor, în 

termen de 30 zile de la data emiterii acestora;  
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o n) este ordonator de plati;  

o o) orice alte atributii stabilite de Consiliul Institutului sau de Presedintele 

Institutului. 

- Consiliu Ştiinţific (rol consultativ) este format din 3 membri, desemnati de 

Consiliul Institutului pentru o perioada de 4 ani, la propunerea Presedintelui 

Consiliului. 

o realizeaza, în principal, urmatoarele activitati:  

o a) avizeaza planul anual de desfasurare a modulelor de pregatire, 

programele de studiu, precum si celelalte forme de pregatire 

profesionala organizate de organele profesiei;  

o b) propune criterii de selectie a personalului de specialitate al I.N.P.P.A.;  

o c) coordoneaza publicatiile stiintifice ale I.N.P.P.A.. 

- Managerul Institutului 

 

Structura organizatorică şi funcţionarea pe departamente: 

- Formarea profesională iniţială (la început de profesie) 

o Atributii:  

o a) elaboreaza planul anual de pregatire si programele de formare 

profesionala în conformitate cu strategia de formare profesionala si 

standardele de calificare în profesia de avocat, hotarâte de organele 

profesiei;  

o b) monitorizeaza corpul de formatori din cadrul departamentului si 

colaboratorii externi;  

o c) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si desfasurare a 

examenului de absolvire a cursurilor de formare initiala;  

o d) organizeaza activitatile de pregatire initiala potrivit programelor 

aprobate de Consiliul Institutului; 

- Formarea profesională continuă  

o Atributii:  

o a) elaboreaza planul anual de studiu si programele de formare continua 

a avocatilor pe baza solicitarilor si cu concursul barourilor; 

o b) elaboreaza programele de formare profesionala continua (cursuri de 

scurta durata; forma cu frecventa / forma fara frecventa);  

o c) organizeaza si deruleaza cursurile de formare continua din cadrul 

Institutului si a centrelor teritoriale ale Institutului si actiunile de formare 

continua initiate de barouri;  

o d) evalueaza cerintele standard de formare continua si propune 

directorului Institutului evaluarea prin puncte de pregatire profesionala a 

actiunilor initiate de Institut sau barouri si de alti formatori; 

- Studii, cercetări juridice şi cooperare internaţională  
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o Atributii:  

o a) elaboreaza strategii de îmbunatatire a activitatii de pregatire si 

perfectionare a exercitarii profesiei de avocat; 

o b) elaboreaza puncte de vedere si amendamente la proiectele de acte 

normative initiate de Comisia Permanenta a UNBR si de Consiliul 

U.N.B.R. sau la solicitarea altor autoritati si institutii publice. 

 

 

 Rezolvaţi următoarea speţă: 

La întocmirea dosarului pentru formarea initial a unui avocat stagiar de anul I, se 

constată că acesta nu poate prezenta copie legalizată de pe certificatul de naştere 

şi nici originalul acestuia. Prezintă doar o copie simplă. Spune că oricât a căutat nu 

şi-a găsit mapa cu actele personale. De asemenea nu poate prezenta decizia de 

înscriere pe tabloul avocaţilor stagiari.  

Întrebarea care se pune, este dacă acest avocat stagiar se poate înmatricula la 

cursurile de formare iniţială, având în vedere faptul că acestea încep a doua zi, 

secretariatul are la dispoziţie 10 zile pentru a întocmi contractul de studii (art.41din 

regulament), iar la dosar lipsesc două acte importante? Dacă secretariatul îl 

înscrie,fără aceste documente se poate complini lipsa? Motivaţi fiecare variantă 

găsită. 

Rezolvaţi următoarea speţă: 

Un avocat stagiar înmatriculat la cursurile de formare iniţiale, nu se prezintă la 

cursuri. Formatorul constată ca a avut o frecvenţă foarte scăzută şi dispune 

înaintarea uniei adrese în atenţia avocatului pentru a justifica lipsa (art.45 din 

regulament). Se mai arată că este pasibil de exmatriculare (art.54 din regulament). 

Acesta se prezintă la secretariatul INPPA, spunând că a fost bolnav, iar după 

însănătoşire i-a fost imposibil frecventarea cursurilor, pentru că maestrul avocat i-a 

trasat foarte multe sarcini cu termen limită. 

 Întrebarea care se pune este dacă pot fi luate ca valabile apărările sale, 

neprezentând adeverinţe medicale şi având în vedere că avocatul îndrumător este 

obligat să asigure prezenţa la cursurile de formare iniţială a avocatului stagiar. Poate 

fi sancţionat avocatul îndrumător? Dacă avocatul stagiar prezintă ulterior adeverinţă 

medicală, poate continua cursurile? Poate fi exmatriculat? Motivaţi fiecare răspuns 

şi fiecare variantă. 


