HOTĂRÂREA CONGRESULUI AVOCAŢILOR
DIN 12 IUNIE 2004 PRIVIND ASIGURAREA
PREGĂTIRII CONTINUE A AVOCAŢILOR

Congresul Avocaţilor din România - întrunit la Costineşti, jud.
Constanţa la 12 iunie 2004 în temeiul dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. e) şi a art. 61 alin. (2) din
Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată, constată că:
- avocaţii, în rolul lor de apărători ai drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanelor şi de furnizori de servicii juridice bazate pe
încrederea publică, au îndatorirea legală de a-şi asigura cel mai înalt nivel
de pregătire profesională, ca o condiţie esenţială a exercitării activităţilor
specifice titlului profesional de avocat. Pregătirea profesională continuă a
avocaţilor contribuie la realizarea şi consolidarea efectivă a statului de
drept, care se bazează pe securitatea juridică şi securitatea judiciară,
principii de bază ale ordinii normative
constituţionale, conferite de
încrederea publică în competenţa serviciilor avocaţiale.
- avocaţii trebuie să promoveze idealurile şi normele deontologice ale
profesiei lor şi să menţină nivelul ridicat al competenţelor lor profesionale,
în scopul îndeplinirii obligaţiilor profesionale asumate faţă de societate la
standarde specifice tradiţiilor profesiei de avocat în România şi recunoscute
pe plan internaţional;
- avocaţii, barourile şi Uniunea Avocaţilor din România au un rol
fundamental în realizarea educaţiei specifice şi pregătirii profesionale
adecvate pe întreaga durată a vieţii profesionale a membrilor corpului
avocaţilor. Avocaţii români stabilesc că pregătirea profesională continuă a
avocaţilor este un element cheie al strategiei de politică profesională al
corpului de avocaţi pentru realizarea coeziunii profesionale de corp, pe bază
de competenţă, atribut specific profesiei legal reglementate.
- avocaţii trebuie să actualizeze permanent pregătirea lor profesională,
prin menţinerea şi diversificarea cunoştinţelor în domeniile în care îşi
exercită profesia, astfel cum este prevăzut în Codul deontologic al avocaţilor
din Uniunea Europeană, adoptat de Congresul Avocaţilor din România în
perspectiva integrării României în Uniunea Europeană. Conform art. 3.1.3.
din Codul deontologic „avocatul nu acceptă să se ocupe de o cauză atunci
când ştie sau ar trebui să ştie că nu are competenţa necesară pentru a trata
respectiva cauză”
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- avocaţii trebuie să fie în mod constant preocupaţi de lărgirea
cunoştinţelor şi competenţelor în noi domenii ale dreptului, de lărgirea
cunoştinţelor în domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în Uniunea
Europeană, precum şi de dobândirea certificării pregătirii profesionale
continue la standarde compatibile cu pregătirea profesională a avocaţilor din
celelalte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin specializarea
impusă de diversificarea şi extinderea aplicării dreptului în raport de
evoluţia relaţiilor social – economice contemporane.
În consecinţă,
CONGRESUL AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA,
HOTĂRĂŞTE
1. Pregătirea profesională continuă a avocaţilor este o îndatorire
legală a tuturor avocaţilor. Toate organele profesiei şi instituţiile
ce îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate
să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale continue a
avocaţilor, în raport cu domeniile profesionale de specialitate
pentru care avocaţii optează. Obligaţia priveşte în mod special şi
domeniul dreptului comunitar european, însuşirea şi aplicarea
deontologiei şi standardelor profesionale în materie.
2. Pregătirea profesională continuă se realizează în cadrul barourilor,
al Uniunii Avocaţilor din România şi al formelor de exercitare a
profesiei şi are drept scop îndeplinirea de către avocaţi a obligaţiei
profesionale de pregătire continuă bazată pe o cultură juridică de
calitate
şi
o
pregătire
temeinică
pentru
îndeplinirea
corespunzătoare a activităţilor de interes public pe care le implică
folosirea titlului profesional de avocat.
3. Congresul hotărăşte că sunt modalităţi de pregătire profesională
continuă, în cadru organizat:
- activităţile coordonate şi îndrumate de Departamentul de
pregătire profesională continuă al Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor;
- asistenţa la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinţe, congrese
şi orice altă formă organizată pentru realizarea actualizării
cunoştinţelor şi tehnicilor de exercitare a profesiei;
- pregătirea on-line;
- redactarea şi publicarea de articole, eseuri, studii pe
probleme juridice;
- activităţi specifice în cercurile de studii organizate de barouri;
- activităţi organizate în cooperare cu instituţii de învăţământ
sau instituţii de realizare a pregătirii profesionale în domenii
conexe activităţii specifice profesiei de avocat.
- orice altă activitate recunoscută de profesie.
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4. Pregătirea continuă realizată de către avocaţi va fi evaluată în mod
regulat.
5. Controlul respectării obligaţiilor de pregătire continuă (inclusiv
consecinţele nerespectării acestor obligaţii) se va reflecta într-un
sistem declarativ realizat de către avocaţi, apt a fi verificat.
Controlul pregătirii profesionale continue este de competenţa
Baroului şi se va realiza în cadrul normativ corespunzător exercitării
profesiei la nivel naţional prevăzut de Statutul profesiei de avocat.
6. Consiliului Uniunii Avocaţilor din România va elabora un program
special privitor la evaluarea şi controlul pregătirii profesionale
continue a avocaţilor care va ţine cont de conlucrarea dintre barouri
pentru realizarea pregătirii profesionale continue în mod coerent şi
unitar la nivel naţional. Organele profesiei de avocat vor certifica
periodic pregătirea profesională continuă a fiecărui avocat.
Adoptată astăzi 12 iunie 2004.
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