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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 521 
01 iulie 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. 33 - 37 din Statutul profesiei 
de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare 
Statut) şi ale art. 1 lit. c) din Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului 
U.N.B.R., astfel cum aceasta a fost modificată anterior,   
  

ţinând cont de împrejurarea că procedura parlamentară de aprobare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159 din 26 noiembrie 2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nu este finalizată, iar aplicarea art. 17 alin. 
(2) indice 1 din Lege impune organizarea examenului de admitere în profesie 
(exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) înainte de începerea 
efectivă a cursurilor de masterat în anul universitar 2009 – 2010,  
 

Consiliul U.N.B.R. întrunit în şedinţa din 1 iulie 2009, 
 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 
 

 Art.1. – (1) Se organizează la nivel naţional examenul pentru primirea în 
profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) începând cu 
data de 9 septembrie 2009. 
   
 Art.2. - (1) Metodologia înscrierii la examen, materiile, tematica, 
bibliografia şi subiectele de examen  sunt cele prevăzute în Decizia nr. 268 din 
22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. de aprobare a REGULAMENTULUI 
- CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a 
examenului  pentru dobândirea  titlului profesional de avocat definitiv şi în 
Hotărârea nr. 423 a Consiliului U.N.B.R. din 27 septembrie 2008, care se 
aplică în mod corespunzător. 
.  
 
 Art.3. – (1) Examinarea candidaţilor se va efectua de către Comisia 
naţională de examen numită de Consiliul U.N.B.R., la propunerea barourilor, 
iar desfăşurarea examenului se va face în faţa subcomisiilor de examen care 
îşi vor desfăşura activitatea la barourile de la sediul curţilor de apel. 
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Subcomisiile de examen sunt prezidate de decanii barourilor de la sediile 
curţilor de apel. Decanii celorlalte barouri de pe raza unei curţi de apel 
îndeplinesc funcţia de vicepreşedinte al comisiei.  
 Desemnarea Comisiei naţionale de examen şi activitatea acesteia se vor 
realiza cu respectarea prevederilor Deciziei Consiliului UNBR nr. 
447/21.02.2009 pentru modificarea REGULAMENTULUI - CADRU privind 
organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului  
pentru dobândirea  titlului profesional de avocat definitiv ,care se aplică in mod 
corespunzător.  
 (2) Contestaţiile se soluţionează numai de către Comisia naţională de 
soluţionare a contestaţiilor.  
  
 Art.4. – Examinarea candidaţilor se va face la 5 materii prin susţinerea 
de probe scrise : 

- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; 
- drept civil; 
- drept procesual civil; 
- drept penal; 
- drept procesual penal. 

  
 Art.5 -  Modelul cererii de înscriere, tematica, bibliografia şi subiectele 
de examen  sunt prevăzute în anexele la Hotărârea nr. 423 a Consiliului 
U.N.B.R. din 27 septembrie 2008.   
 
 Art.6. – Consiliul U.N.B.R. mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. 
să exercite atribuţiile prevăzute la art. 33 – 38 din Statutul profesiei de avocat, 
cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare membru al Comisiei 
Permanente va coordona activitatea unei subcomisii de examen, conform 
repartizării stabilite prin decizia Comisiei Permanente.  
 
 Art.8. - Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (fără TVA) 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 pentru primirea în profesie ca avocat stagiar la baroul …”. Viramentul 
va fi însoţit de tabelul centralizator al persoanelor înscrise la examen pentru 
care s-au achitat taxele. 
 
 Art.9 – Prezenta hotărâre se publică pe website-ul Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor.  
  

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


