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MODUL 1 - CURSUL 8 

STAGIUL PROFESIONAL. PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA CONTINUĂ 

PROFESIONALĂ A AVOCATULUI 

Av.dr.Bodea Horațiu-Adrian 

 

Sediul materiei: Art 18 şi 22 din Legea profesiei de avocat coroborat cu 

dispozițiile art.288 – 317 din Statutul profesiei de avocat 

Articolul 18: (1) La inceputul exercitarii profesiei avocatul efectueaza in mod obligatoriu un stagiu de 

pregatire profesionala cu durata de 2 ani, timp in care are calitatea de avocat stagiar.  

(2) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile si obligatiile avocatului stagiar, ale avocatului indrumator, 

precum si ale baroului fata de acestia sunt reglementate prin statutul profesiei.  

(3) In perioada stagiului, cu acordul avocatului indrumator, avocatii stagiari pot urma cursuri de 

masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale initiale, in conditiile 

prevazute de Statutul profesiei de avocat .  

(4) Stagiul se suspenda in caz de lipsa motivata din profesie ori in caz de incetare a indrumarii 

profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru 

indeplinirea stagiului.  

(5) Dupa efectuarea stagiului avocatul stagiar va sustine examenul de definitivare.  

(6) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie. 

Articolul 22: (1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecatorie si poate asista ori 

reprezenta partea la organele si institutiile prevazute la art. 3 .  

(2) Avocatii stagiari, dupa inscrierea in barou, au obligatia sa urmeze cursurile Institutului National 

pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, in perioada de stagiu. 

 (3) Avocatul definitiv are dreptul sa puna concluzii la toate instantele, cu exceptia Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie si Curtii Constitutionale, unde va putea pune concluzii daca are o vechime 

neintrerupta in profesie de cel putin 5 ani de la definitivare.  

(4) Avocatul definitiv este obligat sa frecventeze formele de pregatire profesionala continua organizate 

de barou, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor sau de formele de 

exercitare a profesiei, in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat . 

  

Atelierul se va desfăşura pe sistem întrebări şi răspuns. Fiecare răspuns 

trebuie motivat.  

Întrebări teoretice: 

1. Toți absolvenții de studii juridice care solicită primirea în profesia de avocat 

sunt obligaţi la stagiul profesional ? 
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Rezolvaţi următoarea speţă: 

Rezolvaţi următoarea speţă: 

2. Avocatul stagiar care a exercitat mandatul de primar și a fost incompatibil cu 

profesia de avocat, va fi obligat la continuarea stagiului profesional după 

terminarea mandatului de primar și reintrarea în profesia de avocat ? 

3. Care sunt obligațiile impuse avocatului stagiar prin contractul de colaborare 

sau salarizare în interiorul profesiei ? Acesta poate fi completat cu alte 

clauze? 

4. Care sunt obligațiile avocatului stagiar? 

5. În ce condiții poate fi suspendat stagiul profesional? 

6. La finalizarea stagiului este obligatorie înscrierea avocatului stagiar la 

examenul de definitivat ? Dacă acesta este declarat respins, pierde calitatea 

de avocat stagiar ? 

7. Care sunt modalitățile de pregătire profesională continuă ? 

8. Se pot recunoaște ca ore de pregătire profesională continuă, cursurile de 

masterat ? 

9. Există sancțiune în cazul neîndeplinirii pregătirii profesionale continuă ? Dacă 

da, care este aceasta ? 

 

 

Un judecător de la o instanță de judecată internațională, căruia i-a expirat mandatul 

de judecător, își depune cerere pentru intrarea în avocatură. 

Va putea fi primit în profesia de avocat ? 

Dacă da, care va fi modalitatea de primire în profesia de avocat ? 

Va avea obligativitatea efectuării stagiului profesional ? 

 

 

 

 

Un consilier juridic angajat la o fabrică de pâine timp de 4 ani și 10 luni va putea fi 

primit în profesia de avocat ? 

Va fi primit pe bază de concurs ?  
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Rezolvaţi următoarea speţă: 

Rezolvaţi următoarea speţă: 

Rezolvaţi următoarea speţă: 

Va avea obligativitatea efectuării stagiului profesional ? 

 

Un avocat publică o carte de literatură cu titlul ”Cabana de la marginea lacului – 

memorii” și cere echivalarea pregătirii profesionale continue pentru cartea publicată, 

arătând că i-a necesitat penste 2 ani de eforturi intelectuale scrierea ei, s/a 

documentat foarte mult și conține multe elemente biografice. 

Va exista posibilitatea echivalării pregătirii profesionale pentru cartea publicată ? 

Motivați răspunsul. 

 

 

 

Un avocat participă la un congres al medicilor cu tema „bolile cardiovasculare”, 

profesând medicina înainte de intrarea în profesia de avocat. 

Avocatul solicită ca participarea la congres să-i fie echivalată cu pregătire 

profesională continuă în baza art.316 pct.b. 

Va putea sau nu echivala participarea la congres cu o pregătire profesională 

continuă ? Motivați răspunsul. 

 

 

 

Unui avocat stagiar (sex feminin) i se repartizează de către serviciul de asistență 

juridică al baroului o cauză în faza de urmărire penală, unde este necesară prezența 

sa la penitenciar, pentru audieri, într-o infracțiune de viol soldat cu moartea victimei. 

Avocatul stagiar refuză să îți îndeplinească obligația de a fi prezent la audieri, 

motivând că este o persoană sensibilă, miloasă, ușor impresionabilă. Mai arată că 

infracțiunea este de competența Tribunalului, iar stagiarii nu pot pune concluzii la 

tribunale. De asemenea tot ca o justificare arată că maestrul ei i-a solicitat ajutorul în 

redactarea unui apel la care expiră termenul în ziua aceea.  
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Poate refuza repartiția primită de serviciul de asistență juridică al baroului ? Sunt 

plauzibile scuzele și apărările avocatului ? 

 

De reţinut: 

Stagiul profesional este obligatoriu şi efectiv. Există câteva excepţii în cazul 

anumitor categorii de persoane, când legiuitorul a apreciat că experienţa 

profesională dovedită în alte funcţii este suficientă pentru ca la dobândirea calităţii de 

avocat, să fie scutit de obligativitatea stagiului profesional. Aceste persoane nu sunt 

scutite de examenul de intrare în profesia de avocat. Fac exceţie: judecătorii Înaltei 

Curţi de Casaşie şi Justiţie cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiţi, 

sau care au fost eliberaţi din motive neimputabile, precum şi judecătorii de la 

instanţele internaţionale, care sunt scutiţi şi de examenul de primire în profesie. 

Există posibilitatea primirii în profesia de avocat fără obligaţia îndeplinirii 

stagiului pentru următoarele categorii de persoane: 

 1.Cei care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier 

juridic sau jurist consult timp de 5 ani cu condiţia promovării examenului de 

definitivat în profesia din care vin; 

 2. Cei care timp de 5 ani neîntrerup au indeplinit funcţii de specialitate juridică, 

în parlament, administraţie prezidenţială, guvern, curtea constituţională, avocatul 

poporului, curtea de conturi şi consiliul legislativ; 

 3. Avocatul stagiar care a exercitat un mandat de parlamentar, primar, 

viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte de consiliu judeţean care dobândeşte la 

cerere calitatea de avocat definitiv. 

Suspendarea stagiului de formare profesională se poate face în 3 situaţii: 

1. În caz de lipsă motivată din profesie sau în caz de încetării a 

îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar – prin lipsă motivată din profesie 

se înţelege situaţia în care avocatul stagiar nu îşi poate exercita stagiul timp de 30 

zile consecutive din motive de sănăntate sau ca urmare a unor acte de autoritate 

emisă de organele competente ale statului. 

2. În cazurile prevăzute pentru suspendarea calităţii de avocat – este 

vorba de situaţia în care avocatul stagiar devine incompatibil. De remarcat că 
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avocatul îndrumător trebuie să fie de acord cu suspendarea stragiului şi respectiv cu 

executarea contractului iniţial după ridicarea incompatibilităţii. 

3. Dacă din motive obiective încetează îndrumarea avocatului titular – 

este vorba de situaţia în care stagiul se suspendă până la găsirea unui alt 

îndrumător.  

 

Rezolvaţi următoarea speţă: 

 Unui avocat stagiar de anul I îi decedează maestrul (avocatul îndrumător). Ce 

se întâmplă cu stagiul profesioanl iniţial al avocatului stagiar având în vedere faptul 

că a rămas fără îndrumător. Îşi pierde acesta calitatea de avocat? Ce perioadă are la 

dispoziţie ca să-şi găsească un alt îndrumător? În caz că nu îşi găseşte alt 

îndrumător care va fi situaţia lui juridică? 
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