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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Roemenië
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs /
universitair onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden



Inschrijving bij een Orde van Advocaten



Staatsexamen
(het
examen
wordt
georganiseerd door de Nationale Vereniging
van Roemeense Orden van Advocaten
(UNBR) (Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania) en wordt afgenomen door het
Nationaal Instituut voor de opleiding en
ontwikkeling van advocaten (Institutul
National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor). Het examen is gebaseerd op
een door de Nationale Vereniging van
Roemeense
Orden
van
Advocaten
goedgekeurde methodologie.



Voltooiing van een introductieperiode.

Roemenië kent twee categorieën advocaten:
Advocaten
staan
geregistreerd
Roemeense Orden van Advocaten

1

bij

de

Land: Roemenië

Rechtskundig adviseurs worden in de hand
genomen door private of publieke entiteiten of
worden benoemd door overheidsorganen.
Rechtskundig adviseurs staan niet geregistreerd
bij de Roemeense Orden van Advocaten
Rechtskundig adviseurs hebben de plicht om de
rechten en belangen van de vertegenwoordigde
autoriteit of entiteit te behartigen (artikel 14,
Wet nr. 514 van 28 november 2013 (zie
hieronder bij "rechtsgrondslag"))
Alternatieve routes naar dit
beroep:

Routes vanuit andere beroepen:
Personen die met goed gevolg de examens voor
het beroep van advocaat hebben afgelegd en
personen die gedurende vijf jaar de functie van
rechter,

openbaar

aanklager,

notaris,

rechtskundig adviseur, juridisch specialist bij het
Parlement, het kabinet van de President, de
regering,

het

Constitutioneel

Ombudsman,

de

Wetgevende

Raad

verwerven

de

hebben
positie

gekwalificeerde
proefperiode

Rekenkamer

advocaat
te

hoeven

Hof,

de

of

de

uitgeoefend,
van

volledig

zonder

een

doorlopen

of

staatsexamen te hoeven afleggen, mits de
kandidaat met succes examen heeft afgelegd na
een introductieperiode in zijn of haar vorige
functie.
Advocaten in opleiding die de functie van lid van
het

Parlement,

burgemeester,

locoburgemeester of voorzitter of vicevoorzitter
van een districtsraad hebben bekleed, kunnen
op

verzoek

de

status

van

gekwalificeerde advocaat verkrijgen.
2 Opleiding tijdens de introductieperiode

2

volledig

Land: Roemenië

Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag
Advocaten:


Legea

Nr

51/1995

(in

het

51/1995

voor

de

Roemeens)
(Wet

nr.

regeling en de uitoefening van
het beroep van advocaat)


Statuut

van

de

(bekendgemaakt

advocatuur
in

het

Roemeense staatsblad nr. 898
van 19 december 2011)
Rechtskundig adviseurs:


In het Roemeens: Legea nr. 514
din 28 noiembrie 2003
(in het Engels: Law no. 514 of 28
November 2003)

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
Twee jaar (voor advocaten en
rechtskundig adviseurs).

Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidingen

Advocaten:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(Nationaal Instituut voor de opleiding en ontwikkeling
van advocaten)
Rechtskundig adviseurs:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(Unie van Colleges van Roemeense rechtskundig
adviseurs)

Vorm van
introductieopleiding



Advocaten: Stage onder toezicht van een
particuliere advocatenpraktijk



Rechtskundig adviseurs moeten een
introductieperiode doorlopen onder toezicht
3

Land: Roemenië

van een ervaren juridisch raadsman.
Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

JA

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

JA



Controle/verificatie van het diploma.

Hoofdonderwerpen:


Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht



Strafrecht en strafprocesrecht



EU-recht, Europees Verdrag voor de rechten van de
mens



Het beroepsstatuut van advocaten, beheer van een
beroepsorganisatie

Mededingingsrecht.
Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding
in EU-recht en
taalvaardigheden:

Vereisten met betrekking tot EU-recht –
behandelde onderwerpen:


EU-instellingen



EU-wetgeving



Hof van Justitie van de Europese Unie



EU-jurisprudentie.

Geen vereisten met betrekking tot
taalvaardigheidstraining
In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

Beoordeling/examen
na de

JA

JA



Verschillende perioden waarin
verschillende aspecten van het recht
worden behandeld



Verschillende
perioden
waarin
verschillende
niveaus
van
rechtsstelsel worden behandeld



Verschillende
perioden
waarin
verschillende aspecten van het beroep
worden behandeld.



Schriftelijke examens



Mondelinge examens.
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de
het

Land: Roemenië

introductieperiode
3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid
tussen NEE
permanente
educatie
/
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

Rechtsgrondslag:
Artikel 23, lid 4, van Wet nr. 51/1995 en afdeling
3 (artikelen 314-317) van het Statuut van de
advocatuur


Opleidingsvereisten als
nationale wetgeving



Opleidingsvereisten als vastgelegd in het
interne reglement van de Orden van
Advocaten.

Verplichting met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

Geen verplichtingen

vastgelegd

in

Specialisatie wordt niet vereist door nationale
wetgeving of het interne reglement van de
Orden van Advocaten.

Verplichtingen ten
JA - overeenkomstig de rechtsgrondslag:
aanzien van EU-recht
als inhoud van
Permanente educatie impliceert het op peil houden
permanente educatie / van kennis:
specialisatieopleidinge
 op nieuwe gebieden van het recht;
n?
 van procedures en wetgeving toegepast in de
Europese Unie
de permanente educatie van advocaten moet
hetzelfde niveau hebben als in de andere EU-lidstaten
4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van
accreditatie



van cursussen



van nationale aanbieders van
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Land: Roemenië

opleidingen.
Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden

Tussen 21 en 50.

Type aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie
ontwikkelen

Balies

Activiteiten en methoden
Soorten
opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd
conform de verplichtingen
voor permanente educatie of
specialisatieopleidingen



Deelnemen aan
klassikaal onderwijs



Voltooien van
opleiding op
afstand



Voltooien elearningmodules



Volgen van een
webinar



Voltooien van
'blended'
leeractiviteiten



Deelnemen aan
opleidingsconferent
ies



Deelnemen aan
opleidingsactiviteite
n als trainer of
docent



Schrijven/publicere
n.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanente-

Balies

6

Deelname aan
opleidingsactiviteite
n in andere
lidstaten
Ja,
opleidingsverplichting
en kunnen worden
nageleefd door
deelname aan
opleidingsactiviteiten
in een andere EUlidstaat.

Land: Roemenië

educatieactiviteiten
Toezichtproces

Beoordeling van de wijze waarop schriftelijke
eisen van de Orden van Advocaten worden
nageleefd.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het
Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB)
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