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REGULAMENT  
privind 

PRIMIREA, STAGIUL ŞI DEFINITIVAREA ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC 
 

Secţiunea I. Primirea în profesia de consilier juridic 
 

Art.1.  Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic publicată în Monitorul Oficial nr. 
867/05.12.2003 şi Statutul profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial nr. 
684/29.07.2004 poate solicita primirea în profesia de consilier juridic printr-o cerere adresată 
decanului Colegiului Consilierilor Juridici în raza căruia doreşte sa-si exercite profesia. 

Cererea se depune personal la decanul Colegiului şi cuprinde datele prevăzute în 
formularul tipizat anexă la prezentul Regulament. 

Persoanele prevăzute la art. 23 alin.(13) din Statutul profesiei vor face in cerere menţiuni 
referitoare la profesiile ocupate anterior, cu indicarea perioadelor în care solicitantul a ocupat 
funcţia de avocat, magistrat ori notar definitiv sau a îndeplinit alte "funcţii juridice”, potrivit 
dispoziţiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii, cel puţin 4 ani. 

Solicitanţii menţionaţi la alin.(3) de mai sus vor anexa la cererea iniţială, acte care 
dovedesc împrejurările sus menţionate, şi o copie certificată de pe carnetul de munca sau orice 
alt act doveditor în acest sens sau o adeverinţa echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici. 

Persoanele care solicită primirea în profesie pe baza de diplome eliberate de instituţii de 
învăţământ superior din altă ţară vor depune şi dovada echivalării diplomei, în condiţiile legii 
române. 

Cererea de primire în profesia de consilier juridic a celor menţionaţi la alin. (3) va fi 
avizată şi de decanul Colegiului în raza căruia şi-a desfăşurat activitatea ulterior formulării 
cererii. 

După examinarea ambelor avize şi a actelor anexate la cerere, decanul Colegiului va 
acorda, după caz, scutirea de examen. 

Perioada de 5 ani prevăzută în art. 23 alin. (13) din Statutul profesiei se calculează şi prin 
însumarea perioadelor în care s-au îndeplinit oricare dintre profesiile respective. 

Art.2.  Decizia decanului Colegiului privind primirea sau respingerea cererii de primire 
în profesie se comunică candidatului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. 

În caz de respingere, candidatul poate formula o noua cerere de primire în profesie, dar 
nu mai devreme de 6 luni. 

Cel primit în profesia de consilier juridic va fi înscris in Colegiul teritorial care a aprobat 
primirea, prin Decizia emisă de decanul Colegiului cu respectarea dispoziţiilor art. 14-17, art. 23, 
art. 25-26 si art. 29 din Statutul profesiei de consilier juridic. 

Art.3. Decizia decanului Colegiului poate fi atacată prin contestaţie la Consiliul 
Colegiului în termen de 15 zile de la comunicare. 

Consiliul Colegiului va soluţiona contestaţia în prima şedinţă a Consiliului, dar nu mai 
târziu de 60 de zile de la data primirii contestaţiei. 

Decizia Consiliului Colegiului este definitivă şi se comunică candidatului în termen de 15 
zile. 

Art.4.  Consiliile Colegiilor vor face verificări pentru depistarea persoanelor fizice şi/sau 
juridice care exercită activităţi specifice profesiei de consilier juridic în forme de activitate în 
afara condiţiilor prevăzute de lege şi a Statutului profesiei de consilier juridic şi vor lua măsuri 
corespunzătoare potrivit legii. Cazurile depistate vor fi comunicate de îndată Comitetului 
Coordonator al O.C.J.R. 
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Secţiunea II.  Modalităţi de primire în profesia de consilier juridic 
 

Art.5.   Dreptul de primire în profesie se obţine pe baza unui examen. 
Examenul de primire în profesie se organizează de fiecare Colegiu, conform prezentului 

Regulament şi tematicii adoptate de Comisia Metodologică de Îndrumare Profesională din cadrul 
O.C.J.R. 

Comisia de examen este formată din 3-9 membrii şi 1-3 membrii supleanţi consilieri 
juridici definitivi, care sunt înscrişi pe Tabloul Colegiului şi este prezidată de decanul Colegiului 
care este şi membru al Consiliului O.C.J.R. 

Comisia de examen este numită de către Consiliul Colegiului pentru fiecare sesiune de 
examen. 

Art.6. Regulamentul, tematica, cuantumul taxei de înscriere şi data desfăşurării 
examenului vor fi comunicate Colegiilor teritoriale cu cel puţin 60 de zile înainte de data 
examenului şi vor putea fi consultate de cei interesaţi, prin grija Colegiilor. 

Art.7.   Pentru înscrierea la examen, candidatul va adresa o cerere decanului Colegiului 
în raza căruia doreşte să-şi exercite activitatea, cu îndeplinirea prevederilor art. 8.1.1 din Legea 
nr. 514/2003, art. 14-20 din Statutul profesiei de consilier juridic şi art.1-3 din prezentul 
Regulament. Cererea va fi depusă cu cel puţin 20 de zile înainte de data examenului, pentru a da 
posibilitatea efectuării verificărilor prevăzute de art. 16 din Statutul profesiei de consilier juridic. 

În cazul în care candidatul solicită înscrierea la examen pentru a fi primit în profesia de 
consilier juridic în alt Colegiu decât cel în raza căruia are domiciliul, se va cere şi avizul 
decanului Colegiului în raza căruia are domiciliul. 

La depunerea cererii, candidatul este obligat să achite taxa de înscriere la examen, 
stabilită de Consiliul C.C.J. 

Art.8.   Modalitatea de desfăşurare a examenului şi rezultatele acestuia vor fi supuse spre 
validare Consiliului Colegiului, care, după caz, va dispune primirea în profesie a candidatilor 
admişi. 

Rezultatele examenului vor fi afişate la sediul Colegiului, iar înscrisilor admişi în 
profesie li se va emite, prin grija decanului Colegiului, Decizia de primire în profesie şi vor fi 
trecuţi în Tabloul consilierilor juridici stagiari. 

Art.9. (1) Toate cazurile de primire în profesie cu scutire de examen sunt soluţionate 
individual, urmând procedura prevăzută la art. 1 si 2 din prezentul Regulament şi cu respectarea 
dispoziţiilor art. 23 alin. (13) şi art. 29 din Statutul profesiei de consilier juridic. 

Decizia decanului Colegiului poate fi contestată la Consiliul Colegiului, în termen de 15 
zile de la data comunicării sale, conform art. 3 din prezentul Regulament. 
 

Secţiunea III.   Stagiul profesional si definitivatul 
 
Ari.10.   Stagiul reprezintă perioada premergătoare definitivării în profesia de consilier 

juridic şi are drept scop pregătirea profesională a consilierului juridic la începutul exercitării 
profesiei. 

Stagiul este obligatoriu şi efectiv, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege şi Statutul 
profesiei de consilier juridic. În timpul stagiului consilierul juridic va purta denumirea de 
consilier juridic stagiar. 

Art.11. Durata stagiului este de 2 ani, calculată de la data înscrierii în Tabloul 
consilierilor juridici stagiari. 

Art.12. Stagiul se suspendă pe timpul îndeplinirii obligaţiilor militare, în caz de lipsă 
motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa consilierului 
juridic stagiar, cât şi în condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (6), art. 31 şi art. 55 alin. (3) din 
Statutul profesiei de consilier juridic. Suspendarea stagiului se dispune de către Consiliul 
Colegiului la propunerea consilierului juridic îndrumător sau la propunerea Biroului de 
coordonare a stagiului profesional din cadrul Colegiului teritorial, care apreciază asupra 
împrejurărilor ce justifică lipsa din profesie, durata suspendării şi întinderea perioadei de stagiu 
efectuată anterior suspendării. 

Perioada de stagiu efectuată înainte de data suspendării, se ia în calcul pentru îndeplinirea 
stagiului. 
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Art.13.  Consiliul Colegiului, în mod excepţional şi numai după verificarea aportului 
consilierului juridic îndrumător profesional, poate aproba reducerea perioadei de stagiu la cel 
mult 6 luni, pentru consilierii juridici stagiari care se remarcă în activitatea profesională, pe baza 
rezultatelor obţinute la conferinţele de stagiu, adnotărilor semestriale şi a rezultatelor obţinute în 
activităţile de pregătire şi perfecţionare organizate de Colegii sau O.C.J.R., potrivit art. 55 alin 
(1) si (2) din Statutul profesiei de consilier juridic. 

Consilierul juridic care garantează îndrumarea profesională a consilierului juridic stagiar 
şi consilierul juridic care sprijină cererea de primire a consilierului juridic stagiar trebuie să aibă 
competenţa profesională prevăzută de art. 23 alin.11) din Statutul profesiei de consilier juridic.  
Pot îndruma activitatea unui consilier juridic stagiar numai consilierii juridici definitivi. 
Consilierul juridic îndrumător se angajează cu privire la asigurarea aplicării art. 19 din prezentul 
Regulament şi este obligat să îl informeze pe decan, în scris, asupra oricărei cauze de încetare a 
îndrumării. 

Consilierul juridic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) nu poate da mai mult 
de 2 recomandări pe an, indiferent dacă recomandarea se refera la îndrumarea efectivă a 
consilierului juridic stagiar sau dacă sprijină cererea acestuia pentru primirea în profesie. 

Stagiul profesional se efectuează după caz: 
- la instituţiile, autorităţile publice, persoanele juridice de drept public şi privat, dacă au 

angajat sau numit un consilier juridic definitiv şi acesta acceptă să devină îndrumător; 
-  la societăţile profesionale înfiinţate conform art. 21 din Statutul profesiei de consilier 

juridic, cu acordul consilierului juridic definitiv care acceptă să devină îndrumător; 
- pe bază de contract de colaborare la Instituţiile de învăţământ superior conform 

programului stabilit de către Colegiu. 
Dacă din orice motive, în perioada stagiului, consilierul juridic care asigură efectiv 

îndrumarea profesională nu îşi mai îndeplineşte obligaţiile specifice, inclusiv pe cea prevăzută la 
art. 19 din prezentul Regulament, consilierul juridic care a sprijinit cererea de primire în profesie 
preia toate aceste obligaţii. Consilierul juridic care a asigurat îndrumarea profesională va trebui 
să depună un raport motivat asupra situaţiei intervenite. În cazul în care se constată că 
îndrumătorul profesional, cu rea credinţă, nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin 
recomandarea dată, potrivit prezentului articol,  şi prin contractul încheiat în acest sens cu 
consilierul juridic stagiar, Consiliul Colegiului va declanşa procedura prevăzută in Regulamentul 
de Disciplină al O.C.J.R. 

Art.14.  Cererea de înscriere la examenul pentru primire în profesie în calitate de 
consilier juridic stagiar se depune la Colegiul în raza căruia solicitantul doreşte să îşi exercite 
profesia. La aceasta, va ataşa actele prevăzute la art. 16 din Statutul profesiei de consilier juridic 
şi cele din formularul tipizat anexă la prezentul Regulament. 

Art.15.  Cererea de primire în profesia de consilier juridic stagiar va fi aprobată prin 
Decizia decanului Colegiului, după ce vor fi îndeplinite cerinţele prevăzute la art.1-2, art.5-8 şi, 
după caz, la art.3 si art.9 din prezentul Regulament. 

Art.16.  După îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege, Statutul profesiei de consilier 
juridic şi de prezentul Regulament, consilierul juridic stagiar este înscris în Colegiu şi în Tabloul 
consilierilor juridici stagiari, la cerere, pe baza deciziei de primire în profesia de consilier juridic, 
comunicată conform art. 2 si art. 3 alin. (3) din prezentul Regulament, a dovezilor privind 
asigurarea îndrumării pe perioada stagiului, cu respectarea prevederilor art.3 alin. (1)-(4) din 
prezentul Regulament. 

În Tabloul consilierilor juridici se menţionează perioada în care stagiul se suspendă. 
Consiliul Colegiului coordonează şi supravegheaza îndrumarea consilierilor juridici 

stagiari. 
Art.17. Consilierul juridic stagiar este supus tuturor dispoziţiilor legale şi statutare 

privitoare la profesia de consilier juridic. 
Consilierul juridic stagiar are următoarele îndatoriri suplimentare: 
-  să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească tehnica de 

practică a profesiei de consilier juridic; 
- să participe la toate conferinţele de stagiu organizate de Consiliul Colegiului şi să 

pregătească în scris subiectele conferinţelor şi lucrările specifice profesiei de consilier juridic 
repartizate de îndrumătorul conferinţelor de stagiu; 

-   să participe la activităţile organizate de Colegiu şi O.C.J.R. 
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-  să efectueze lucrările specifice profesiei de consilier juridic repartizate de consilierul 
juridic îndrumător; 

-  să participe la toate manifestările profesionale la care este convocat de către organele 
de conducere ale stagiului profesional şi/sau ale Colegiului; 

-  să desfăşoare o activitate efectivă în profesie şi să anunţe în scris orice motiv de 
suspendare a stagiului. 

Abaterile consilierilor juridici stagiari de la îndatoririle prevăzute mai sus se sancţionează 
disciplinar. 

Art.18. Formele de învăţământ organizate de Colegiu, O.C.J.R. şi conferinţele de stagiu, 
constituie forme de pregătire profesională a consilierilor juridici stagiari şi ele sunt organizate de 
către Colegiu potrivit tematicii orientative comunicate de către Comisia Metodologică de 
Îndrumare Profesională din cadrul O.C.J.R. 

Conferinţa de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice, studiul doctrinei 
juridice şi al practicii judiciare, lucrări scrise specifice profesiei de consilier juridic, dezbateri de 
speţe. 

Conferinţele de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducerea 
Colegiului, pregătit de către Biroul de coordonare a stagiului profesional organizat în cadrul 
Colegiilor, cu consultarea consilierilor juridici îndrumători. 

Biroul de coordonare a stagiului profesional va desemna, din rândul consilierilor juridici 
stagiari care s-au remarcat în primul an de stagiu, pe secretarii conferinţelor de stagiu, care vor 
ţine evidenţa prezenţei şi a lucrărilor consilierilor juridici stagiari. 

Prezenţa la conferinţa de stagiu va fi constatată prin apel nominal. Biroul de coordonare a 
stagiului profesional şi consilierul juridic îndrumător vor informa semestrial Consiliul Colegiului 
cu privire la îndeplinirea de către consilierii juridici stagiari a obligaţiilor ce le revin. 

Art.19.  La sfârşitul fiecărui an de stagiu activitatea consilierului juridic stagiar va fi 
notată cu note de la 1 la 10 de către consilierul juridic îndrumator al stagiului, avându-se în 
vedere lucrările efectuate, participarea la dezbaterea temelor, precum şi prezenţa la conferinţele 
de stagiu şi la manifestările Colegiului la care a fost convocat şi după consultarea cu Biroul de 
coordonare a stagiului profesional. 

Notările vor fi avute în vedere la avizarea înscrierii la examenul de definitivare în 
profesie. 

Art. 20.   În cadrul societăţilor profesionale, consilierul juridic îndrumător se va preocupa 
de realizarea de către consilierul juridic stagiar a unui venit echitabil, corespunzător muncii 
depuse. 

Venitul minim lunar garantat de către consilierul juridic care îndruma efectiv activitatea 
consilierului juridic stagiar este echivalentul salariului minim pe economia naţională. Venitul 
consilierului juridic stagiar poate fi realizat din onorarii pentru cauze ce îi sunt repartizate de 
către consilierul juridic îndrumator, din onorarii pentru prestaţii profesionale angajate de 
consilierul juridic stagiar în numele societăţii profesionale unde îşi efectuează stagiul, iar în lipsa 
acestora, din onorarii retrocedate de consilierul juridic îndrumător. 

Fapta consilierului juridic din cadrul societăţii profesionale care asigură îndrumarea 
profesională efectivă, de a nu îşi îndeplini obligaţiile de îndrumare profesională şi de a nu asigura 
venitul minim lunar garantat al consilierului juridic stagiar, constituie abatere disciplinară. 

Art.21. Consilierul juridic stagiar are dreptul de a pune concluzii la judecătorii şi 
tribunale la instanţe de fond, de a acorda asistenţă juridică la autorităţi, de a redacta acte, cereri, 
plângeri, contestaţii şi memorii în condiţiile prevăzute de Lege şi Statutul profesiei de consilier 
juridic. 

Art.22. După expirarea perioadei de stagiu, Consiliul Colegiului, prin decizie motivată, 
va constata, de la caz la caz, îndeplinirea efectivă a stagiului pe baza raportului consilierului 
juridic îndrumător. 

Consiliul Colegiului va evalua şi raportul final cu privire la absolvirea cursurilor 
organizate de Colegiu şi O.C.J.R. 

Art.23. În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, consilierul juridic 
stagiar va solicita decanului Colegiului, avizul pentru înscrierea la examenul de definitivare în 
profesie. 

Avizul va fi înaintat Consiliului Colegiului, împreună cu notările anuale şi raportul 
consilierului juridic îndrumător. 
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Consilierul juridic stagiar care a îndeplinit stagiul sau căruia i s-a aprobat reducerea 
acestuia este obligat să se prezinte la examenul de definitivat. 

Consilierul juridic stagiar respins sau care nu s-a prezentat la examen, dupa caz, este 
înscris din oficiu la următoarea sesiune de examen. 

Consilierul juridic stagiar respins sau care nu s-a prezentat la două sesiuni de examen va 
fi exclus din profesie în termen de 10 zile de la validarea examenului. 

Art.24. Examenul de definitivare în profesia de consilier juridic se organizează de fiecare 
Colegiu, conform prezentului Regulament şi tematicii recomandate de Comisia Metodologica de 
Îndrumare Profesională din cadrul O.C.J.R. 

Comisia de examen este formată din 3-9 membrii şi 1-3 membrii supleanţi, consilieri 
juridici definitivi, care sunt înscriţi pe Tabloul Colegiului şi este prezidată de decanul Colegiului 
care este şi membru al Consiliului C.C.J. 

Comisia de examen este numită de către Consiliul Colegiului pentru fiecare sesiune de 
examen. 

Regulamentul, cuantumul taxei de examinare, tematica şi data desfăşurării examenului, 
se comunică Colegiilor cu cel puţin 60 de zile înainte de data examenului şi vor fi aduse la 
cunoştinţa candidaţilor prin grija Consiliilor Colegiilor. 

Art.25.  Rezultatele examenului sunt supuse spre validare Consiliului Colegiului. 
Dupa validarea şi promovarea examenului, candidatul dobândeşte titlul de consilier juridic 
definitiv şi va fi înscris în Tabloul consilierilor juridici definitivi. Nota minimă pentru absolvirea 
examenului de definitivat este nota 7.00. 

Art.26.  Persoana care anterior primirii în profesie a îndeplinit funcţii juridice timp de cel 
puţin 5 ani poate dobândi, potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nr. 514/2003 şi art.3 alin. (13) din 
Statutul profesiei de consilier juridic, calitatea de consilier juridic definitiv. 

Constatarea acestei calităţi va fi menţionată în Decizia de înscriere în Colegiu emisă de 
decanul Colegiului. 

Prin „funcţii juridice”, în sensul prezentului Regulament, se înţelege funcţiile îndeplinite 
efectiv după absolvirea Facultăţii de drept, profilul Ştiinţe Juridice şi după susţinerea examenului 
de licenţă, respectiv avocat, judecător, procuror, notar, executor judecatoresc şi alte funcţii 
asimilate prin legi speciale. 

De la data dobândirii calităţii de consilier juridic definitiv, acesta are drepturile prevăzute 
de art. 13 alin. (2) din Legea nr. 514/2003 si art.35 alin.(1) si (3) din Statutul profesiei. 

Art.27. (1) În anul 2004, sesiunea de examen pentru admiterea în profesie va fi 
organizată în luna noiembrie, iar începând cu anul 2005, în luna aprilie şi în luna noiembrie a 
fiecărui an. 

(2) Consilierul juridic stagiar angajat la data prezentului Regulament este scutit de 
examen de primire în profesie, urmând a efectua stagiul profesional conform  Legii 514/2003, a  
Statutului profesiei de consilier juridic şi prezentului Regulament. 

Art.28.   Prezentul Regulament profesional a fost adoptat de către Congresul Colegiilor 
Consilierilor Juridici din România, la Predeal, în data de 18.09.2004 şi intră în vigoare la data de 
01.10.2004 

Art.29. Conţinutul prezentului Regulament profesional a fost armonizat urmare 
hotărârilor Congreselor Federaţiei din data de 18.04.2010 şi 17.03.2012. 
 

- / - 
 
 


