UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA NR. 87
28 august 2009

În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 521 din 01 iulie 2009 a Consiliului
U.N.B.R. privind organizarea examenului pentru primirea în profesie (exclusiv pentru
dobândirea calităţii de avocat stagiar) începând cu data de 9 septembrie 2009, în aplicarea
prevederilor art. 295 – 296 din Statutul profesiei de avocat, art. 25 alin. (3), art. 25 1 – 2518 din
Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. pentru aprobarea
REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi
a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv, astfel cum aceasta a fost
modificată prin Decizia nr. 447/21 februarie 2009,
Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România,
întrunită în şedinţa din 28 august 2009,
a adoptat următoarea

DECIZIE:
Art. 1. – (1) Se ratifică Decizia nr. 32/13 iulie 2009 a Preşedintelui U.N.B.R. privind
examenul pentru primirea în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) şi
se aprobă măsurile luate de barouri cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, ale Statutului profesiei de avocat şi ale
hotărârilor Congresului avocaţilor şi ale Consiliului U.N.B.R., pentru organizarea examenului,
comunicate U.N.B.R. până la data prezentei Decizii.
(2) – Se sesizează Consiliul U.N.B.R. pentru a se anula parţial Hotărârea nr. 69/22 iulie
2009 a Consiliului Baroului Braşov în partea privitoare la aprobarea „unui Regulament privind
organizarea examenului” (art. 1) şi în partea privind componenţa Subcomisiei de examen (art.
3), Hotărârea nr. 106/09 iulie 2009 a Consiliului Baroului Cluj în partea privitoare la taxele de
examen (art. 2), Decizia nr. 116/14 august 2009 a Consiliului Baroului Galaţi prin care s-au
aprobat propunerile privind componenţa Subcomisiei de examen Galaţi înaintate de Barourile
Brăila şi Vrancea, Hotărârea Consiliului Baroului Iaşi privind „componenţa Subcomisiei Iaşi”
care a stat la baza comunicării înregistrată la U.N.B.R. sub nr. 1604/10 august 2009.
Art. 2. – (1) Probele pentru susţinerea examenului pentru primirea în profesie (exclusiv
pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) se vor desfăşura în locaţiile stabilite pentru
subcomisiile de examen la care se arondează candidaţii înscrişi la examen la barourile de pe
raza aceleiaşi curţi de apel, conform tabelelor comunicate la U.N.B.R. de barouri, până la data
prezentei Decizii.
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(2) Se numesc în calitate de Preşedinţi şi vicepreşedinţi ai subcomisiilor de examen:
Nr.
crt.

Subcomisia:

Barouri
arondate:

Preşedintele subcomisiei:

Vicepreşedinţi:

1.

Alba

2.

Argeş

3.

Bacău

4.

Bihor

5.

Braşov

6.

Bucureşti

7.

Cluj

8.

Constanţa

9.

Dolj

10.

Galaţi

11.

Iaşi

12.

Mureş

13.

Prahova

14.

Suceava

15.

Timiş

Alba
Hunedoara
Sibiu
Argeş
Vâlcea
Bacău
Neamţ
Bihor
Satu-Mare
Braşov
Covasna
Bucureşti
Călăraşi
Giurgiu
Ialomiţa
Teleorman
Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Sălaj
Constanţa
Tulcea
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Brăila
Galaţi
Vrancea
Iaşi
Vaslui
Harghita
Mureş
Buzău
Dâmboviţa
Prahova
Botoşani
Suceava
Arad
Caraş-Severin
Timiş

Av. Scutea Doina
Av. Zărnescu Nicolae
Av. Lungu Alexandru
Av. Domocoş Corina
Av. dr. Moldovan Teodor Aurel
Av. Ilie-Iordăchescu Ion
Av. dr. Gidro Stanca Ioana
Av. Popescu Ion
Av. dr. Turculeanu Ion
Av. Breahnă Mircea
Av. Bernic Carmen
Av. Aflat Ioan
Av. Volosevici Gitania
Av. Tudor Vasile
Av. Gruneanţu Lazăr

Av. Cristian Sorin Ioan
Av. Vulcan Virgiliu
Av. Marin-Vlădulescu Floriana
Av. Trifescu Valentin
Av. Bancea Valeriu-Petru
Av. Calinic Sabin
Av. Tărăcilă Aurica
Av. Rădulescu Manuela
Av. Donose Viorica
Av. Mitroi Alexandru
Av. Bilan Ioan
Av. Ştef Radu
Av. Ielciu Otilia
Av. Oprea Aurora
Av. Moţăţăianu Ştefan
Av. Drăghici Pompil
Av. Călin Nicolae
Av. Cruceanu Tudor
Av. Burcă Ticu
Av. Pascaru Ioan
Av. Sűkős József
Av. Grigore Gheorghe
Av. Răducanu Augustin
Av. Brânză Vasile
Av. Şerb Mircea-Vicenţiu
Av. Oprea Petru
-

(3) Cheltuielile de examen (chiria pentru sălile de examen, dacă acestea sunt contractate
special în acest scop, logistica - materiale consumabile, cheltuieli de comunicare - cheltuieli de
cazare şi transport ale membrilor Comisiilor de examen etc.) se suporta de barouri proporţional
cu numărul candidaţilor din sumele achitate de candidaţi, în contul barourilor, cu titlu de „taxă
de examen”.
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(4) Supravegherea desfăşurării probelor de examen se realizează de persoane
desemnate de preşedinţii / vicepreşedinţii subcomisiilor de examen, pe bază de convenţii de
prestări servicii încheiate cu persoane care nu au calitatea de membri ai organelor profesiei ori
calitatea de membrii ai comisiei de examen sau de angajaţi ai barourilor (U.N.B.R.).
(5) Convenţiile de prestări de servicii vor include, obligatoriu, clauze privind
responsabilitatea prestatorilor pentru respectarea disciplinei de desfăşurare a examenului, care
vor fi comunicate acestora, sub semnătură.
(6) Preşedinţii / vicepreşedinţii subcomisiilor poartă responsabilitatea exclusivă cu privire
la respectarea disciplinei de desfăşurare a examenului.
Art. 3. – (1) În baza propunerilor făcute de barouri, se numesc membrii Comisiei
naţionale de examen pentru primirea în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat
stagiar), după cum urmează:
a) – membrii Comisiei de examinare (notarea lucrărilor scrise) sunt avocaţii prevăzuţi în
Anexa nr. 2 la prezenta Decizie, comunicată, în extras, fiecărui preşedinte de
subcomisie;
b) - membrii Comisiei de elaborare a subiectelor de examen şi a baremurilor de
evaluare şi notare vor fi desemnaţi conform art. 7 din prezenta Decizie;
c) - membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt prevăzuţi în Anexa nr. 3 la
prezenta Decizie.
(2) Preşedinţii subcomisiilor de examen poartă responsabilitatea verificării
existenţei/inexistenţei conflictelor de interese ale membrilor Comisiei de examen repartizaţi la
subcomisii şi de a propune U.N.B.R. măsuri de completare/schimbare corespunzătoare a
acestora, dacă conflictele de interese se ivesc după comunicările făcute de barouri la U.N.B.R.
Art.4. – (1) Se numeşte Preşedinte al Comisiei naţionale de examen doamna av.
consilier Ana Diculescu-Şova, membru al Comisiei Permanente.
(2) În activitatea sa, Preşedintele Comisiei naţionale de examen este sprijinit, din punct
de vedere tehnic, de personalul U.N.B.R. desemnat prin decizia Preşedintelui U.N.B.R. în acest
scop.
(3) Membrii Comisiei Permanente vor asigura controlul respectării Regulamentului de
examen şi ale prevederilor prezentei Decizii conform responsabilităţii teritoriale stabilite prin
Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1488 din 27 octombrie 2007, după cum urmează:
- Domnul Consilier av. Ion Mogoş - pentru barourile din raza Curţilor de Apel Iaşi şi
Suceava ;
- Domnul Consilier av. Mircea Breahnă - pentru barourile din raza Curţilor de Apel
Galaţi şi Bacău;
- Domnul Consilier av. Nicolae Zărnescu - pentru barourile din raza Curţilor de Apel
Piteşti şi Craiova;
- Domnul Consilier av. Neculai Lepedeanu - pentru barourile din raza Curţilor de Apel
Mureş şi Braşov;
- Domnul Consilier av. Radu Ştef - pentru barourile din raza Curţii de Apel Cluj;
- Domnul Consilier av. Ştefan Eremia - pentru barourile din raza Curţii de Apel Alba
Iulia;
- Domnul Consilier av. Lazăr Gruneanţu - pentru barourile din raza Curţilor de Apel
Oradea şi Timişoara;
- Domnul Consilier av. Mihai Tănăsescu - pentru barourile din raza Curţii de Apel
Constanţa;
- Domnul Consilier av. Dănescu Costea Corin - pentru barourile din raza Curţilor de
Apel Ploieşti;
- Doamna Consilier av. Ana Diculescu-Şova - pentru barourile din raza Curţii de Apel
Bucureşti.
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(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. vor asigura condiţiile tehnice şi organizatorice
pentru desfăşurarea examenului, cu respectarea prevederilor Statutului profesiei de avocat şi
ale prezentei Decizii şi au drept de control al subcomisiilor de examen.
Art.5. – Examenul se va desfăşura după următorul program:
Data:
09.09.2009
10.09.2009
11.09.2009
12.09.2009
13.09.2009

Ora
începerii:
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Proba:

Durata:

Drept civil
Drept procesual civil
Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat
Drept penal
Drept procesual penal

4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

Art. 6. – Se stabilesc Regulile de desfăşurare a examenului, prevăzute în Anexa nr. 1 la
prezenta Decizie.
Art.7. – (1) Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România va desemna, cu cel
mult 24 de ore înainte de data la care se susţine examenul la materia de examen
corespunzătore, avocatul care va redacta variantele de subiecte de examen dintre care se va
trage la sorţi subiectul de examen.
(2) Preşedintele U.N.B.R. / avocatul – redactor al subiectului de examen, va transmite
subiectul de examen Preşedintelui Comisiei naţionale de examen cu cel puţin 15 minute înainte
de transmiterea subiectului către subcomisiile de examen.
(3) Cu cel mult 15 minute înainte de expirarea duratei de susţinere a probei de examen,
Preşedintele U.N.B.R. împreună cu avocatul – redactor al subiectului de examen, vor transmite
Preşedintelui Comisiei naţionale de examen, sub semnătură, baremul de corectare, care va fi
transmis subcomisiilor de examen, pentru afişare.
Art.8. – (1) Cu cel mult 10 (zece) minute înainte de orele 9,00 ale fiecărei zile de examen
Preşedintele Comisiei naţionale de examen va asigura transmiterea electronică a subiectelor de
examen în condiţiile tehnice stabilite de comun acord cu preşedinţii subcomisiilor de examen
din ţară.
(2) Orice incident tehnic privind transmiterea subiectelor se va rezolva sub
responsabilitatea exclusivă a Preşedintelui Comisiei naţionale de examen şi a preşedinţilor
subcomisiilor de examen.
(3) Membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R., repartizaţi conform art. 4 alin. (3),
preşedinţii / vicepreşedinţii subcomisiilor de examen poartă responsabilitatea cu privire la
respectarea regulilor de desfăşurare a examenului (materiale aflate asupra candidaţilor, liniştea
în sălile de examen, urmărirea şi sancţionarea cazurilor de fraudă etc.), inclusiv în ceea ce
priveşte activitatea de supraveghere stabilită prin convenţiile de prestări servicii încheiate în
acest scop.
(4) Membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R., repartizaţi conform art. 4 alin. (3),
preşedinţii / vicepreşedinţii subcomisiilor de examen sunt autorizaţi să ia măsuri pentru
prevenirea transmiterii de informaţii privind soluţionarea subiectelor de examen, inclusiv
împotriva folosirii mijloacelor de tehnică de transmitere audio / video a informaţiilor, la distanţă.
Art.9. – (1) Activitatea Preşedintelui Comisiei naţionale de examen, a redactorilor
subiectelor de examen, va fi evaluată de Comisia Permanentă a U.N.B.R. în proxima şedinţă,
odată cu validarea examenului.
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(2) Până la comunicarea deciziei Comisiei Permanente privind remunerarea membrilor
Comisiei de examen, nu se pot face plăţi decât pentru celelalte cheltuieli ale examenului,
inclusiv pentru activitatea de supraveghere.
(3) Preşedinţii subcomisiilor de examen sunt obligaţi să transmită Comisiei Permanente
a U.N.B.R. toate lucrările scrise ale candidaţilor, însoţite de tabel centralizator şi de menţiunea
că lucrările transmise sunt originale precum şi decontul cheltuielilor de examen însoţit de
documente justificative. Se vor face menţiuni privind sumele rămase la dispoziţie pentru
remunerarea membrilor Comisiei de examen de la nivelul subcomisiei.
(4) Comisia Permanentă a U.N.B.R. va decide remunerarea tuturor membrilor Comisiei
de examen numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin (2) şi (3).
Art.10. – (1) Prezenta Decizie împreună cu Anexa nr. 1 se publică pe website-ul
www.unbr.ro, şi se comunică tuturor barourilor.
(2) Anexa nr. 2 se comunică fiecărei subcomisii, în extras, iar anexa nr. 3 se comunică
Preşedintelui Comisiei naţionale de examen şi fiecărui membru al Subcomisiei prevăzute în
această anexă.

P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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Anexa nr. 1 la Decizia nr. 87 din 28 august 2009 a Comisiei Permanente a
U.N.B.R. - Regulile de desfăşurare a examenului
Toate probele de examen se vor susţine în scris, conform Hotărârii nr. 521 din 01 iulie
2009 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului pentru primirea în profesie
(exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar).
Accesul în sala de examen este permis cel mai târziu până la ora 08.15.
Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate valabil (CI/BI) precum şi dovada de
plată a taxei de examen.
Odată cu accesul în sălile de examen, supraveghetorii vor proceda la identificarea
candidaţilor şi la efectuarea prezenţei.
Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, pe timpul desfăşurării probelor de examen,
orice surse de informare şi mijloace de comunicare sub sancţiunea eliminării din examen.
Subcomisiile de examen sunt obligate să pună la dispoziţia candidaţilor pixuri de aceeaşi
culoare pentru tratarea în scris a subiectelor de examen şi foi de examen, apte a fi sigilate prin
aplicare de etichete autocolante. Foile de examen vor fi astfel tipărite încât ştampila subcomisiei
de examen să se aplice sub etichetă şi să fie totdeauna sigilată.
Neparticiparea la una din probele de examen atrage nepromovarea examenului.
Baremul de evaluare şi notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru
fiecare probă scrisă se afişează la localul de examen imediat după terminarea operaţiunilor de
predare / primire a lucrărilor de examen de către candidaţi.
În termen de cel mult 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care
se vor soluţiona în 24 de ore de la expirarea termenului de contestare de către Preşedintele
Comisiei naţionale de examen şi membrul Comisiei de redactare a subiectelor de examen,
redactor al baremului. Baremul final se publică pe site-ul www.unbr.ro şi la sediile subcomisiilor
de examen.
Nota obţinută la examen este media aritmetica a notelor obţinute la fiecare dintre probele
de examen.
Contestaţiile la probele scrise se depun la sediul subcomisiilor de examen, în termen de
cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia de contestaţii,
după ce lucrările scrise resigilate, însoţite de contestaţia formulată în scris şi de procesul verbal
de resigilare sunt transmise de preşedintele subcomisiei de examen, Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor.
Transmiterea contestaţiilor şi a lucrărilor scrise ce vor fi reevaluate se va face în cel mult
24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor este convocată de Preşedintele Comisiei
naţionale de examen şi îşi desfăşoară lucrările la Bucureşti.
Transportul şi cazarea membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din alte barouri
sunt suportate de U.N.B.R., la cererea acestora.
Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină media generală de
minimum 7 (şapte) şi cel puţin nota 6 (şase) la fiecare dintre materiile de examen.
În toate situaţiile în care se procedează la afişarea ori comunicarea prin afişare a unor
informaţii privind examenul, ori a baremului, a rezultatelor examenului, a rezultatului soluţionării
contestaţiilor, ori a rezultatului final a examenului, procesele verbale de afişare se semnează de
secretarul şef al baroului de la sediul subcomisiei de examen şi se contrasemnează de
Preşedintele subcomisiei de examen, cu menţiunea orei şi a datei de afişare.
Rezultatele examenului se comunică de subcomisiile de examen la U.N.B.R., unde
funcţionează conducerea examenului naţional.
Centralizarea şi afişarea rezultatelor finale de examen se va face în cel mult 24 de ore
de la data ultimei comunicări a rezultatelor stabilite la soluţionarea contestaţiilor.
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