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COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU
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TEL/FAX 0234/545117

REGULAMENT
privind examenul de definitivare
al consilierilor juridici stagiari

Art.1 (1) Consilierii juridici stagiari efectueaza un stagiu de 2 ani,
conform art. 12 al. 1 din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea
profesiei de consilier juridic si art. 23 din Statutul profesiei de consilier
juridic publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 684/29.07.2004.
(2) Consiliul de Conducere al Colegiului, in mod exceptional,
poate aproba reducerea perioadei de stagiu, reducere ce nu poate fi mai
mare de 6(sase) luni calendaristice.
(3) Consilierul juridic indrumator intocmeste un raport cu
privire la activitatea desfasurata de consilierul juridic stagiar pe perioada
stagiului.
Art.2 (1) Dupa incheierea perioadei de stagiu consilierii juridici stagiari
sunt obligati sa se prezinte la examenul de definitivare.
(2) Pentru inscrierea la examen, consilierul juridic stagiar care a
efectuat stagiul de pregatire profesionala, va depune cerere de constatare a
indeplinirii efective a stagiului la Consiliul de Conducere al Colegiului in
termen de 20 de zile de la publicarea anuntului examenului.
(3) De regula sunt organizate doua sesiuni de examinare anuala,
stabilite de Consiliul de Conducere al C.C.J.Bacau.
Art.3 (1) Consiliul de Conducere al Colegiului, prin rezolutie motivata,
va constata, de la caz la caz indeplinirea efectiva a stagiului pe baza
raportului consilierului juridic indrumator.
(2) In baza deciziei de constatare a indeplinirii efective a stagiului,
consilierul juridic stagiar va solicita decanului Colegiului avizul pentru
inscrierea la examenul de definitivare in profesie.
(3) Cu cel mult 10 zile de la data stabilita pentru inceperea
examenului de definitivare in profesie, Consiliul de Conducere al
Colegiului aduce la cunostiinta lista consilierilor juridici stagiari inscrisi la
examenul de definitivare in profesie.
(4) Refuzul Consiliului de Conducere al Colegiului de inscriere pe
lista de examninare a consilierului juridic stagiar, poate fi contestat in
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scris, in termen de 3 zile de la afisarea listei la sediul Colegiului
Consilierilor Juridici Bacau.
(5) Plangerea se depunde la Colegiul Consilierilor Juridici Bacau si

se solutioneaza de urgenta, de catre Consiliul de Conducere al Colegiului
cu cel mult de 3 zile inainte de data inceperii examenului.
Dupa analizarea plangerii formulata de consilierul juridic stagiar
Consiliul de Conducere dispune admiterea sau respingerea inscrierii la
examen.
(6) Consilierul juridic stagiar inscris pe listele de examen este
obligat sa depuna taxa de participare la examen, stabilita de Consiliul de
Conducere al Colegiului.
(7) Taxa de participare la examen in cuantum de 300 lei, se
depune inainte de data inceperii examenului la sediul Colegiului.
Art.4 (1) Disciplinele de examen sunt:
- organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal.
- drept comunitar si european;
- drept constitutional;
- drept comercial;
- drept administrativ;
- dreptul muncii;
- drept fiscal;
- drept de procedura fiscala.
(2) Examinarea se va face oral si scris (lucrare).
(3) Proba scrisa consta in prezentarea a trei lucrari elaborate de
candidat din tematica de examen, una din domeniul civil, una din domeniul
penal si una din dreptul european si test grila din Legea 514/2003, Statutul
profesiei de consilier juridic, codul deontologic si Regulamentele profesiei.
(4) Consiliul de Conducere al Colegiului indeplineste atributiile
Comisiei de examinare
(5) Subiectele de examen au caracter practic, aplicativ, teoretic si
doctrinar fiind stabilite in tematica si bibliografia de examen.

Art.5 Accesul in sala de examen se face potrivit listei cuprinzand
candidatii inscrisi, pe baza actului de identitate si a dovezii de depunere a
taxei de participare la examen.
Art.6 Candidatii trebuie sa obtina la fiecare domeniu minim nota
7(sapte) pentru a fi declarati admisi.
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Art.7 Afisarea rezultatelor se va efectua la avizierul comisiei de
examinare.
Art.8 (1) Rezultatele examenului sunt supuse spre validare Consiliului de
Conducere al Colegiului.
(2) Dupa promovarea examenului, candidatii declarati admisi
dobandesc titlul de consilier juridic definitiv si vor fi inscrisi in Tabloul
Consilierilor Juridici Bacau, in baza „Deciziei” de promovare a examenului
de definitivat eliberat de Comisia de examinare, data cand se schimba Codul
Unic de Identificare prin inlocuirea literei „S”(stagiar), cu litera „D”
(definitiv), cu mentinerea aceluiasi numar de cod.
Art.9 De la data dobandirii calitatii de consilier juridic definitiv, acesta
are drepturile prevazute de art.13 alin.(2) din Legea nr. 514/2003 si art. 35
alin.(1) si (3) din Statutul profesiei de consilier juridic.
Art.10 Subiectele pentru lucrarile scrise pentru fiecare sesiune de
examinare se afla la sediul C.C.J. Bacau.
Prezentul Regulament a fost adoptat in sedinta Consiliului de
Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Bacau.

Consiliul de Conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Bacau
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