UNIUNEA NAŢIONALŢ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 452
21 februarie 2009

În conformitate cu prevederile art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi
completările ulterioare, (denumită în continuare Lege), ale art. 36, art. 295296 din Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat prin
Hotărârea nr. 449/21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R.,
Consiliul U.N.B.R.,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se organizează examenul pentru obţinerea titlului profesional
de avocat definitiv, de către avocaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
art. 17 alin. (1) din Lege, începând cu data de 22 aprilie 2009. Examenul se
va desfăşura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr.
268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. şi modificat prin Decizia nr.
447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. (publicată pe
www.unbr.ro), (în continuare, Regulament).
Art.2. - (1) Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată
conform art. 5 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului
U.N.B.R. (publicată pe www.unbr.ro). Verificarea îndeplinirii condiţiilor de
înscriere la examen se realizează de consiliul baroului din care face parte
candidatul.
(2) Rezultatele verificării cererilor de înscriere la examen şi lista
avocaţilor care sunt înscrişi din oficiu la examen avându-se în vedere data
înscrierii în barou, se afişează la sediul baroului cel mai târziu cu 15 zile
înainte de data examenului.
(3) Candidaţii a căror cerere de înscriere la examen a fost respinsă în
urma verificării ori candidaţii înscrişi din oficiu pot formula contestaţii / cereri
de justificare obiectivă a absenţei de la examen, în termen de 48 de ore de
la afişarea listei la sediile Barourilor.
(4) Cererile de justificare a absenţei de la examen se soluţionează de
consiliile barourilor cel mai târziu cu 10 zile înainte de data examenului.
Contestaţiile la refuzul de înscriere la examen se depun la sediile barourilor
şi se înaintează de îndată, prin fax, Comisiei Permanente a U.N.B.R.

(5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Comisia
Permanentă a U.N.B.R. cel mai târziu cu 10 zile înainte de data examenului.
Comisia Permanenta poate delega atribuţia de soluţionare a contestaţiilor
Preşedintelui şi vicepreşedinţilor U.N.B.R.
(6) Hotărârea de soluţionare a contestaţiilor precum şi hotărârea dată
cu privire la cererea de justificare a absenţei de la examen se comunică
contestatorului / petentului, de îndată, prin e-mail sau fax, la adresele sau
numărul de fax indicate în contestaţie / cerere.
(7) Lista finală a candidaţilor va reflecta inclusiv modul de soluţionare
a contestaţiilor / cererilor se afişează la sediile barourilor şi se publică
simultan pe website-urile acestora cel mai târziu cu 10 zile înainte de data
examenului. Publicarea listei finale a candidaţilor echivalează cu
comunicarea modului de soluţionare a contestaţiei / cererii, indiferent dacă
hotărârea prevăzută la alin. (6) a fost comunicată distinct.
Art.3. – Examinarea candidaţilor pentru obţinerea titlului profesional
de avocat definitiv se va efectua de către Comisia de examen numită de
Consiliul U.N.B.R., iar desfăşurarea examenului se va face în faţa
subcomisiilor de examen care îşi vor desfăşura activitatea la barourile de la
sediul Curţilor de Apel.
Art.4. – (1) Examinarea candidaţilor se va face la 5 materii prin
susţinerea de probe scrise, cu respectarea Hotărârii nr. 295/15 decembrie
2007 a Consiliului U.N.B.R., care se vor aplica în mod corespunzător.
(2) Prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a
Consiliului U.N.B.R. se vor aplica de către Comisia de examen, în raport de
hotărârile consiliilor barourilor comunicate la U.N.B.R. până la data
prevăzută în prezenta Hotărâre.
Art.5. – Tematica de examen şi bibliografia sunt cele prevăzute în
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R..
Art.6. – (1) Consiliul U.N.B.R. mandatează Comisia Permanentă a
U.N.B.R. pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 295 – 296 din Statutul
profesiei de avocat astfel cum acesta a fost modificat prin Hotărârea nr. 449
din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R..
(2) Până la data de 9 martie 2009 fiecare barou va comunica Comisiei
Permanente a U.N.B.R. hotărârile prevăzute la art. 2 din Regulamentul
aprobat prin Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.
privind materiile opţionale (dacă acestea au fost emise) ori precizarea că nu
s-a adoptat o astfel de hotărâre, numele avocaţilor propuşi pentru a face
parte din Comisia de examen, pe materii obligatorii şi opţionale (în raport de
situaţia fiecărui barou) şi distinct pentru desemnarea Comisiei de elaborare
a subiectelor de examen şi a Comisiei de contestaţii.
Art.7. - Taxa de înscriere la examen datorată de fiecare candidat este

de 700 lei (fără TVA), ca urmare a majorării sumei prevăzută la art. 1 lit. c)

din Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. şi se va achita la
fiecare barou. Din taxa încasată, barourile vor vira în contul Uniunii
Naţionale
a
Barourilor
din
România
Cod
IBAN:
RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. - Sucursala ACADEMIEI
suma de 119 lei, din care 19 lei reprezintă TVA, cu menţiunea „taxă de
examen de definitivare în profesie la baroul …”. Viramentul va fi însoţit de
tabelul centralizator al persoanelor înscrise la examen pentru care s-au
achitat taxele.
Art.8 – Prezenta decizie se publică pe website-ul Uniunii Naţionale a
Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor.
Art.9 - Prezenta decizie a fost adoptată de Consiliul Uniunii Naţionale
a Barourilor din România în şedinţa din 21 februarie 2009.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

