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Decretul nr. 2016-1389 din 17 octombrie 2016, privind schimbarea condițiilor 

de acces la centrele regionale de formare profesională a avocaților 
 
 
Public țintă: Candidații pentru examenul de intrare în centrele regionale de 
pregătire profesională a avocaților. 
Obiect: Condițiile de organizare a examenului de intrare în centrele regionale de 
pregătire profesională a avocaților. 
Intrarea în vigoare: Textul intră în vigoare la 1 ianuarie 2017. 
Anunț: Textul schimbă modul de organizare a examenului de admitere în centrele 
regionale de formare profesională a avocaților. Examenul constă în probe scrise, 
eliminatorie, şi unul sau mai multe examene orale de admitere. Pentru fiecare 
dintre probele scrise, candidații tratează un singur subiect. Subiectele acestor 
probe sunt selectate la nivel național de către o comisie ai cărei membri sunt 
numiți pe o perioadă de 3 ani, prin ordine comune ale Ministerului Justiției, şi 
Ministerului responsabil cu învățământul superior. Această comisie este formată 
dintr-un număr egal de cadre universitare şi avocați. 
 
Referințe: Decretul precum și textul pe care acesta îl modifică, în versiunea 
rezultată urmare acestei modificări, pot fi găsite pe site-ul Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Primul-ministru, 
 
Asupra raportului Ministrului Educației Naționale, Învățământului Superior și 
Cercetării și Ministrul Justiției, 
Având în vedere Codul Educației, în special articolul D. 613-31; 
Având în vedere Legea nr. 71-1130 din 31 decembrie 1971 cu modificări privind 
reforma anumitor profesii judiciare și juridice; 
Decretul nr 91-1197 1991 din 27 noiembrie 1991 cu modificări privind 
organizarea profesiei de avocat, în special articolele 51 și 54; 
 
 

Consiliul de Stat (secțiunea interioară) 
 

DECIDE: 
 
Articolul 1  
Decretul din 27 noiembrie 1991 menționat mai sus se modifică în conformitate cu 
dispozițiile articolelor 2 şi 5 ale acestui decret. 

http://www.legifrance.gouv.fr).


 
Articolul 2  
Articolul 51 se modifică după cum urmează: 
1. În primul paragraf, expresia "ministrul responsabil cu universitățile" se 
înlocuiește cu expresia "ministrul responsabil cu învățământul superior"; 
2. Alineatele 2 şi 3 se înlocuiesc cu trei alineate, după cum urmează: 
"Această examinare constă în probe scrise eliminatorii şi una sau mai multe 
probe de admitere.” 
"Pentru fiecare dintre probele scrise eliminatorii, candidații tratează aceleași 
subiecte, indiferent de centrul de examinare.” 
"Centrele de examinare sunt alese de Rectorul Academiei, după consultarea cu 
Ministrul Justiției. Testele pot fi organizate în comun de mai multe centre de 
examinare." 
 
Articolul 3  
După articolul 51, se introduce articolul 51-1, după cum urmează: 
"Art. 51-1. O comisie naţională elaborează subiectele pentru proba scrisă 
eliminatorie.  
De asemenea, comisia este însărcinată cu o misiune de armonizare a criteriilor de 
corectare a testelor și în acest scop stabilește recomandări care pot lua forma 
unor grile de notare destinate comisiei de corectare. 
Comisia Națională, care conține un număr egal de femei şi bărbați, este numită 
prin ordinul comun al Ministrului Justiției şi Ministrului responsabil cu 
Învățământul superior. Acesta este compusă din: 
1. Patru profesori universitari sau lectori şi personal asimilat, care răspund de 
educația juridică şi care îşi desfăşoară activitatea în patru instituții distincte de 
învățământ superior din cel puțin două academii diferite, inclusiv un director 
însărcinat cu pregătirea examenului de acces în centrele regionale de formare 
profesională a avocaților; 
2. Patru avocaţi propuşi de Consiliul Național al Barourilor. 
Preşedintele comisiei este numit de către Ministrul Justiției şi de Ministrul 
Învățământului Superior dintre profesorii menționați la punctul 1. 
Durata mandatului membrilor comisiei este de 3 ani, mandat ce poate fi reînnoit 
o dată pentru jumătate din membrii comisiei, prin decizie comună a Ministrului 
Justiției şi Ministrului responsabil cu Învățământul Superior. În cazul în care un 
membru demisionează sau se află în imposibilitate de a-şi exercita funcția, un 
nou membru este numit pe durata termenului rămas neacoperit. 
În vederea desfăşurării activităţii sale, comisia poate apela la unele personalități 
din afară selectate din categoriile menționate la punctele 1 şi 2. " 
 
Articolul 4  
Articolul 53 se modifică după cum urmează: 



1 La alineatul 1, după cuvântul "lectori" se introduc expresiile "şi personal 
asimilat", iar expresia "rectorul universității" se înlocuiește cu expresia "directorul 
centrului"; 
2. La alineatul 2, expresia "situat la universitate" care apare de două ori se 
înlocuiește cu expresia "situat la centru"; 
3. Cel de-al nouălea alineat se înlocuiește cu următorul text: 
"Subiectele probelor orale pentru admitere sunt selectate de către comisia de 
examen din fiecare centru de examinare. " 
 
Articolul 5  
Articolul 54 se abrogă. 
 
Articolul 6  
Dispozițiile prezentului decret intră în vigoare la 1 ianuarie 2017. 
 
Articolul 7  
 
Ministrul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării, Ministrul 
Justiției și Secretarul de stat pentru învățământ superior şi cercetare sunt 
responsabili, fiecare în domeniul său de activitate, de punerea în aplicare a 
prezentului decret, care va fi publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze. 
 
Întocmit la 17 octombrie 2016. 
 
De: 
 
Prim-ministru,  
Manuel Valls 
 
Ministrul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării, 
Najat Vallaud-Belkacem 
 
Ministrul Justiției 
Jean-Jacques Urvoas 
 
Secretarul de Stat pentru Învățământul Superior și Cercetare 
Thierry Mandon 


