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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Rumänien
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildni
ng

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Registrering hos advokatsamfundet.



Statlig examinering (som anordnas av
Rumäniens
nationella
förbund
för
advokatsamfund (UNBR) (Uniunea Nationala
a Barourilor din Romania) och genomförs av
det
nationella
utbildningsoch
utvecklingsinstitutet
för
jurister
och
advokater (Institutul National pentru
Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor).
Examen grundas på en metod som
utformats och godkänts av Rumäniens
nationella förbund för advokatsamfund.



Fullföljande av en introduktionsperiod

Det finns två typer av jurister i Rumänien:
Advokater, som är registrerade
rumänska advokatsamfunden.

1

hos

de

Land Rumänien

Juridiska rådgivare, som är anställda av privata
eller offentliga enheter eller utses av offentliga
organ. Juridiska rådgivare är inte registrerade
hos Rumäniens förbund för advokatsamfund.
Juridiska rådgivare är skyldiga att försvara den
företrädda myndighetens eller enhetens
rättigheter och intressen (artikel 14 i lag nr 514
av den 28 november 2013) (se avsnittet om
rättslig grund nedan).
Alternativa vägar till yrket

Vägar från andra yrken
Personer som har avlagt advokatexamen och
personer som har tjänstgjort som domare,
åklagare, notarius publicus, juridiskt ombud eller
som

juridiskt

sakkunnig

i

presidentkansliet,

parlamentet,
regeringen,

författningsdomstolen,

ombudsmannakontoret,

revisionsrätten eller det lagstiftande rådet i fem
år, kan bli fullständigt kvalificerade advokater
utan att genomgå en introduktionsperiod eller
statlig examen, på villkor att de har avlagt examen
med godkänt resultat efter att ha genomgått en
introduktionsperiod i den tidigare anställningen.
Biträdande

jurister

befattning

som

som

borgmästare,

har

innehaft

en

parlamentsledamot,
vice

kommunalrådsordförande

borgmästare,
eller

vice

kommunalrådsordförande kan beviljas status
som fullständigt kvalificerad advokat på begäran.
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Advokater:


Legea Nr 51/1995 (på rumänska)
(Lag

nr

51/1995

om

advokatyrkets uppbyggnad och
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Land Rumänien

utövande av advokatyrket)


Advokatstadgan (offentliggjord i
den offentliga tidningen nr 898 av
den 19 december 2011)

Juridiska rådgivare:


På rumänska: Legea nr. 514 din
28 noiembrie 2003
(på engelska: Lag nr. 514 av den
28 november 2003)

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Två år (för både advokater och juridiska
rådgivare).

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g

Advokater:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(Nationella utbildnings- och utvecklingsinstitutet för
advokater)
Juridiska rådgivare:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(Rumäniens förbund av kollegier för juridiska
rådgivare)

Former av
introduktionsutbildnin
g

Inträdesexamen/kontr
oll före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja



Advokater: Praktik, under överinseende av en
privat advokatbyrå.



Juridiska rådgivare måste genomgå en
introduktionsperiod under överinseende av en
överordnad juridisk rådgivare.


Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.

Huvudämnen som ingår:
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Land Rumänien



Civilrätt och civilprocessrätt.



Straffrätt och straffprocessrätt.



EU-rätt, Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.



Advokatstadgan, advokatyrkets organisation.

Konkurrensrätt.
Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Krav angående EU-rätt – kursämnen:


EU-institutioner.



EU-lagstiftning.



EU-domstolen.



EU:s rättspraxis.

Inga krav på språkutbildning
Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Bedömning/examinerin
g efter genomgången
introduktionsperiod

Ja

Ja



Olika perioder för olika rättsliga aspekter.



Olika perioder för de olika nivåerna i
domstolssystemet.



Olika perioder för olika yrkesaspekter.



Skriftlig examinering.



Muntlig examinering.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning Nej
och specialiseringsutbildning
Krav på fortbildning

Ja

Rättslig grund:
Artikel 23.4 i lag nr 51/1995 och avsnitt 3
(artiklarna 314–317) i advokatstadgan.

Krav på
specialiserings-

Nej



Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
den nationella lagstiftningen.



Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
advokatsamfundets stadgar.

Specialiseringsutbildning nämns varken i den
nationella
lagstiftningen
eller
i
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utbildning

advokatsamfundets stadgar.

Krav beträffande att
lära sig utländska
språk

Inga krav

Krav på kunskap om
EU-rätten när det
gäller fortbildning/
specialiseringsutbildnin
g

Ja, enligt den rättsliga grunden:
Syftet med fortbildningen är att uppdatera kunskapen
om


nya rättsområden,



tillämpliga förfaranden och lagstiftning i EU.

Fortbildningen för advokater bör hålla samma nivå
som i andra EU-medlemsstater.
4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering



för utbildningskurser.



för nationella utbildningsleverantörer.

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Mellan 21 och 50.

Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Advokatsamfund

Verksamheter och metoder
Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning



Deltagande i
utbildningar på
plats.



Fullföljande av
distansutbildningar.



Fullföljande av elärandemoduler.



Följande av
webbseminarier.
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Deltagande i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat:
Ja, utbildningskraven
kan uppfyllas genom
deltagande i
utbildningsverksamheter i en

Land Rumänien



Fullföljande av
blandad utbildning.



Deltagande i
utbildningskonferenser.



Deltagande i
utbildningsverksamhet som
handledare eller
lärare.



Skrivande/publicerin
g.

annan medlemsstat.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Advokatsamfund

Tillsynsprocess

Bedömning av hur advokatsamfundets skriftliga
krav uppfylls.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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