
 

 

Conţinutul cursului: 

Noţiuni generale cu privire la avocatură. Cadrul juridic al activităţii de avocat şi al avocaturii. Admiterea, 

formarea şi licenţierea profesiei de avocat. Formele de organizare a activităţii de avocat şi asociaţiile de 
avocaţi. Organele de autoadministrare a avocaţilor. Drepturile şi obligaţiile avocaţilor. Răspunderea 

disciplinară a avocaţilor. Organizare şi remunerarea activităţii de avocat. Asigurarea şi impozitarea. 

Pledoaria avocatului. Utilizarea căilor de atac. Specificul activităţii avocatului pe cauzele penale şi 
administrative. Activitatea avocatului pe cauze civile, de contencios administrativ şi comerciale. Asistenţa 

juridică garantată de stat în cauzele penale. Asistenţa juridică garantată de stat în cauzele civile. Acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat minorilor în conflict cu legea. Avocaţii publici. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: să descrie geneza, constituirea şi dezvoltarea institutului avocaturii, să cunoască conceptele 

de bază şi principiile avocaturii, să distingă rolul organelor de autoadministrare a avocaţilor, să 
interpreteze normele ce reglementează drepturile şi responsabilităţile avocaţilor, să identifice garanţiile 

activităţii avocaţilor; să utilizeze în mod liber terminologia specifică instituţiei avocaturii, să analizeze şi 

să determine aspectele principale ale sistemelor supranaţionale de avocatură, să determine gradul de 
interacţiune dintre dreptul naţional şi cel internaţional în domeniul avocaturii, să ofere propuneri în 

direcţia perfecţionării legislaţiei în domeniul avocaturii; să aprecieze procesul de codificare a dreptului la 

nivel naţional, regional şi internaţional în vederea asistenţei juridice acordate de avocaţi, să aprecieze 
tendinţele evoluţiei normelor dreptului internaţional în domeniul instituţiei avocaturii, să examineze 

metodele şi mijloacele de racordare a instituţiei avocaturii la standardele internaţionale, să aprecieze 

importanţa şi valoarea instituţiei avocaturii în asigurarea unui proces echitabil, să se încadreze într-un 

grup de lucru şi să identifice priorităţile şi mecanismele de intervenţie întru realizarea sarcinilor 
avocaturii. 
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