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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL Uniunii 

 
 

HOTĂRÂRE nr. 36 
12 decembrie 2015 

 
privind aprobarea PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

A AVOCAȚILOR PE PERIOADA  decembrie 2015 – decembrie 2016 
 
 

În conformitate cu art. 66 lit. f) din Legea nr. 51/1995 şi art. 312 alin. 1 lit. c) din 
Statutul profesiei de avocat, precum şi art. 7 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Consiliului 
UNBR nr. 391/31.03.2012, pentru pentru republicarea Statutului Institutului Naţional 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în continuare INPPA),  
 
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 12.12.2015  

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 
Se aprobă Programa de pregătire profesională continuă a avocaților pe ANUL 2016, 
conform Anexei nr. I si II la prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică INPPA, care o va comunica şi centrelor sale 
teritoriale. 
 
 
 
 
 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
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Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 36/12.12.2015 
 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAȚILOR PE 
ANUL 2016 
 
 

I. CADRUL NORMATIV. 
 
Activitatea de formare continuă a avocaților se desfășoară în baza: 
 

- Art.66 lit.g) din Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat; 

- Art.314-317 din Statutul profesiei de avocat 
- Rezoluția CCBE din Noiembrie 2000 asupra pregătirii profesionale a avocaților din 

UE 
- Hotărârea Congresului Avocaților nr.14/2008 privind pregătirea profesională 

continuă a avocaților. 
 
 

II. OBIECTIVE.  
 

Avocatul are datoria de a asigura cel mai înalt nivel de pregătire profesională și de a 
menține nivelul competenței profesionale, de a promova idealurile și normele 
deontologice ale profesiei de avocat, în scopul îndeplinirii sarcinilor și obligațiilor 
profesionale. 
 
În acest scop, avocatul trebuie să-și completeze pregătirea profesională prin 
actualizarea cunoștințelor în domeniile în care își exercită profesia, urmând o pregătire 
continuă în raport cu domeniile profesionale de interes. 
Pregătirea inițială și formarea continuă a avocatului se fundamentează pe utilizarea 
cunoștințelor dobândite în timpul facultății și în activitatea de studiu a dosarelor, 
redactarea actelor judiciare, astfel încât să fie îndeplinite următoarele obiective 
generale: 
 

1. formarea unei culturi juridice cu caracter general derivată dintr-o pregătire 
temeinică; 

2. formarea și dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea 
profesiei de avocat, în raport și de cerințele spațiului juridic european și 
internațional; 

3. dobândirea deprinderilor de concepere și redactare a actelor utilizate de către 
avocat; 

4. utilizarea în cadrul activităților procesuale a argumentelor logico-juridice, 
fundamentate pe interpretarea normelor de drept material și procesual; 
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5. asigurarea unei apărări tehnice specializate prin cunoașterea jurisprudenței 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curții Constituționale, a Curții Europene a 
Drepturilor Omului; 

6. cunoașterea doctrinei juridice penale din spațiul comunitar european, prin 
crearea unei deschideri europene, internaționale; 

7. cunoașterea instituțiilor judiciare europene din perspectiva funcționării 
EUROJUST și a mandatului european; 

8. cunoașterea procedurilor jurisdicționale specifice din Uniunea Europeană, 
normele incidente în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, Curții Europene 
de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță; 

9. cunoașterea formelor de asistență juridică specifice procedurilor Curții Europene 
a Drepturilor Omului, Curții Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă 
Instanță. 

 
Formarea continuă a avocaților este necesară în contextul actual al unei intense 
activități  legislative, mai ales în domeniul codurilor fundamentale, al apariției sau 
dezvoltării unor noi domenii ale dreptului, a unei practici jurisprudențiale adeseori 
neunitară, precum și a tendințelor de specializare pe care le încearcă corpul avocaților.  
Programul de perfecționare (formare continuă) se adresează avocaților definitivi și are 
ca principal obiectiv nevoia accentuată de dialog asupra unor probleme cu caracter 
teoretic și practic apărute în activitatea corpului profesional. 
 
Toate formele de perfecționare vor fi organizate pe domenii de interes, ținând seama 
de tendința de specializare al avocaților. 
 
 

III. INSTITUȚII IMPLICATE 
 

Coordonarea infrastructurii necesare realizării programului de formare profesională 
continuă se va realiza prin Institutul Național Pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților (în continuare INPPA). 
 
Programul de perfecționare a avocaților va fi pus în aplicare prin cooperarea Institutului 
National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) cu barourile. 
 
INPPA va continua eforturile de consolidare a centrelor teritoriale pentru a acoperi 
efectiv necesitățile de pregătire continuă din barourile ce susțin centrele precum și din 
zonele limitrofe. 
 
INPPA va monitoriza în permanență activitatea centrelor și modul în care acestea 
răspund necesității primordiale de a asigura pregătirea profesională continuă a 
avocaților din barourile de pe raza lor teritorială. 
 
Se va evita crearea de centre teritoriale INPPA în lipsa unei reale susțineri din partea 
barourilor de pe raza curții de apel, a bazei materiale corespunzătoare, a unui corp de 
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lectori care să acopere întreaga programă analitica și a unor acorduri cu instituțiile de 
învățământ universitar de prestigiu. 
 
În cazul barourilor care nu sunt cuprinse în centre INPPA, programul de formare 
continuă va fi stabilit de INPPA în colaborare cu consiliile barourilor respective. 
INPPA își va flexibiliza programul și va desfășura activități de formare profesională prin 
deplasarea lectorilor săi în teritoriu. INPPA poate selecta în corpul său de lectori avocați 
din aceste barouri pentru a colabora la acțiunile pe care le implică programul de 
pregătire profesională continuă. 
 
În îndeplinirea programului de perfecționare a avocaților, INPPA și barourile pot 
colabora cu instituții de învățământ universitar și instituțiile de pregătire ale altor 
profesii juridice (Institutul Național al Magistraturii, Institutul Notarial Român, Institutul 
National al Practicienilor în Insolvență).  
 
În măsura în care se va realiza un program de conlucrare pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale a avocaților împreună cu magistrații, în funcție de 
compatibilitatea tematicii realizate prin formele de pregătire continuă, avocații pot 
participa la activitățile de formare continuă organizate de Consiliul Superior al 
Magistraturii prin Institutul Național al Magistraturii, iar magistrații pot participa la 
activitățile de formare continuă organizate de barouri prin Centre regionale de formare 
profesională continuă și de perfecționare a pregătirii avocaților coordonate de consiliile 
barourilor prin cooperare cu INPPA. 
 
 

IV. MODALITĂȚI DE REALIZARE A FORMĂRII PROFESIONALE 
CONTINUE 

 
Perfecționarea avocaților se va realiza prin organizarea de conferințe, seminare și 
dezbateri (mese rotunde), precum și prin alte forme prevăzute în Hotărârea 
Congresului Avocaților nr.14/2008 privind pregătirea profesională continuă a 
avocaților. 
 

IV.A. CONFERINŢE. 
 
Conferințele se vor desfășura ȋn formele ȋn care au fost organizate ȋn cursul anului 2015, 
potrivit anexei nr.III. 
 
Modelul programului activităților derulate de INPPA este cuprins în anexa nr.II la 
prezenta hotărâre, unde sunt cuprinse activitățile lunilor IANUARIE SI FEBRIARIE 
2016. Locațiile prevăzute pentru desfășurarea activităților precum și data acestora pot 
suferi modificări  din motive de ordin organizatoric. Anexa nr.II reprezintă un MODELE 
al activităților anuale, care poate fi dezvoltat prin conlucrarea dintre INPPA – centrele 
INPPA – barouri, LA SOLICITAREA BAROURILOR.  
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Pentru realizarea calendarului complet al activitatilor, barourile vor ȋnainta 
propuneri catre INPPA, de preferinta până la sfârșitul lunii ianuarie 2016. 
 

IV.B.  DEZBATERI TRANSMISE ÎN SISTEM INTRANET. 
 
INPPA va continua pe întreaga perioadă să organizeze săptămânal între orele 17,00 – 
20,00 activități de formare profesională continuă în incinta Palatului de Justiție, potrivit 
formatului aprobat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr.5/05.09.2015.  
 
Activitățile de pregătire pot fi preluate în sistem intranet de către centrele teritoriale ale 
INPPA și transmise în locațiile stabilite de acestea. 
 
Se va aloca un spațiu special problemelor privind organizarea sistemului de 
pensii și a CAA. Formele de pregătire în acest domeniu de interes vor fi 
organizate în colaborare cu CAA. 
 
Se vor aborda aspecte privind protecția avocatului – metode de lucru care 
conduc la protejarea avocatului ȋn activitatea de consultanță și ȋn cea de 
reprezentare și asistența judiciară și extrajudiciară.  
 
 

V. DOMENII DE INTERES. 
 

Asistența judiciară (Cazurile și condițiile de acordare a asistenței judiciare; Organizarea 
activității de acordare a asistenței judiciar) 
Organizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat (constituire, patrimoniu de 
afectațiune, aspecte fiscale specifice profesiei de avocat) 
Infracțiuni săvârșite împotriva avocatului, soțului acestuia sau unei rude apropiate a sa. 
Răspunderea penală a avocatului 
Aspecte de deontologie  
Publicitatea formelor de exercitare a profesiei 
Secretul profesional 
 
Funcționarea sistemului de pensii al avocaților; organizarea și funcționarea CAA. 
 
Protecția avocatului. Mijloace de lucru, metode, reguli care conduc la protejarea 
avocatului ȋn ativitatea de consultanță și ȋn cea de reprezentare și asistența judiciară și 
extrajudiciară.  
 
Accesul la  justiție în procesul civil în jurisprudența CEDO 
Garanții ale procesului civil echitabil în jurisprudența CEDO 
Articolul 1 al Protocolului nr. 1: noțiunea de „bun” în sensul Convenției și ingerințe în 
dreptul la bun; condițiile ingerinței: să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop 
legitim, să fie proporțională (raportare la jurisprudența împotriva României) 
Libertatea de exprimare în jurisprudența CEDO 
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Privarea de libertate în jurisprudența CEDO 
Procesul penal în jurisprudența CEDO – garanții generale; garanțiile speciale 
Dreptul la respectarea vieții private și familiale, a domiciliului și corespondenței. 
 
Rolul avocatului român în aplicarea legislației comunitare 
 
Jurisprudența Curții Constituționale în domenii de interes pentru profesia de avocat, 
sistemul judiciar și pentru practica profesionala. 
 
Înțelegerea și aplicarea noilor coduri fundamentale ale României – CIVIL, PROCEDURA 
CIVILĂ, PENAL, PROCEDURĂ PENALĂ – și a legislației conexe acestora. 
 
Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
 
Jurisprudența în materia achizițiilor publice. 
 
Probleme de drept societar 
 
Probleme de drept bancar 
 
Probleme specifice dreptului fiscal 
 
Aspecte privind aplicarea procedurii insolventei (Legea nr.85/2014). Pregătirea în 
domeniul insolvenţei persoanei fizice (Legea nr.151/2015) 
 
Probleme privind jurisdicția muncii. 
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Anexa nr. II 
 

◄ ian 2016 ~ ian 2016~ ► 
       

       

       

     Conferinta  
 
Oradea 

 

       

     

 
 
 

 
◄ feb 2016 ~ feb 2016 ~ ► 

       
       

     Conferinta  
 
Targul 
Mures 

 

     Conferinta  
 
Giurgiu 
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◄ feb 2016 ~ feb 2016 ~ ► 
       

     Conferinta  
 
Brasov 

 

     

 


