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Specializarea – o dimensiune a viitorului profesiei

Specializarea

Avocatul definitiv își poate dinamiza exercițiul
profesional devenind avocat specializat în cel mult
două dintre cele 22 de domenii de specializare
stabilite de U.N.B.R.
Consacrarea oficială a experienței acumulate în
domeniile de mai sus se acordă în cadrul unei
proceduri specifice, reglementată recent prin
Statutul profesiei de avocat.
În acest fel, avocatul poate dobândi un certificat
care să îi ateste competențele specifice în fața
clienților săi.

De ce să devii avocat specializat

Specializarea este una din dimensiunile viitorului
profesiei de avocat. Ea reprezintă o atestare a aptitudinilor
profesionale într-un domeniu și, totodată, o modalitate
legală și eficientă de promovare profesională a avocatului și
a formei sale de exercitare a profesiei. Avocatul specializat
poate utiliza acest titlu pe toate suporturile de comunicare
(pagină web, carte de vizită, firmă etc.)
Specializarea reprezintă, totodată, o garanție a
calității, o valorizare a prestațiilor și o necesitate pentru
clientelă. Titlul de avocat specializat oferă credibilitate în
fața clientului, care are certitudinea că avocatul care se
prezintă ca fiind specialist într-un domeniu, are
competențe verificate în acesta.
În contextul unui viitor din ce în ce mai
concurențial, obținerea unui certificat de specializare și
recunoașterea unei competențe specifice constituie o
reală valoare.

Obținerea certificatului de avocat
specializat
Cine poate
specializat?

deveni

avocat

Poate dobândi titlul de
avocat specializat orice avocat
definitiv cu o vechime efectivă de
cel puțin 4 ani în această calitate
la momentul formulării cererii.
Avocatul care solicită acordarea
acestui titlu trebuie să fi
acumulat experiență profesională
în domeniul pentru care solicită
specializarea, prin redactarea de
înscrisuri cu caracter juridic,
asistență sau reprezentare în
cadrul procedurilor judiciare sau
lucrări în cadrul activității de
consultanță.

Procedura acordării titlului de avocat specializat
Candidatul depune la Comisia Permanentă a
U.N.B.R. un dosar, care trebuie să cuprindă:
- cererea
- certificatul de absolvire a cursului
organizat de I.N.P.P.A. în domeniul în
care
se
solicită
recunoașterea
specializării
- înscrisurile doveditoare ale experienței
practice de specialitate
- copia actului de identitate și a cardului
de avocat, vizat la zi
- curriculum vitae
- dovada îndeplinirii integrale a
obligațiilor de formare profesională
continuă în ultimii patru ani
- dovada achitării la zi a contribuțiilor la
barou și la C.A.A.
După primirea dosarului, Comisia Permanentă
desemnează o comisie formată dintr-un reprezentant
al Comisiei Permanente, un avocat raportor și un
profesor universitar de specialitate, care îl audiază pe
avocatul candidat în cadrul unui interviu, în care se
verifică îndeplinirea condițiilor minimale privind
experiența practică a candidatului în domeniul în care
acesta solicită acordarea titlului de avocat specializat.

Titlul de avocat specializat poate fi acordat
numai în următoarele domenii:
- dreptul urbanismului;
- dreptul fiscal și vamal;
- dreptul achizițiilor publice;
- dreptul penal economic;
- dreptul imobiliar;

- dreptul succesoral și dreptul familiei, persoanelor
și patrimoniului;
- dreptul transporturilor;
- dreptul noilor tehnologii, informațional și al
comunicațiilor;
- dreptul muncii și al securității sociale;

Care sunt specializările?

- dreptul proprietății intelectuale;
- dreptul comerțului internațional, internațional
privat și arbitraj;
- dreptul asociațiilor și fundațiilor;

Un avocat poate obține cel
mult două specializări din aceste
domenii.

- dreptul societar al afacerilor și al concurenței;
- dreptul media și al comunicațiilor;
- dreptul bancar și al pieței de capital;
- dreptul asigurărilor;
- dreptul mediului;
- drepturile omului;
- dreptul Uniunii Europene;
- dreptul medical;

- dreptul sportului;
- dreptul funciar.

