UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA NR. 715
12 decembrie 2009
În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 452 din 21 februarie 2009 a
Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului pentru obţinerea titlului profesional de
avocat definitiv, în aplicarea prevederilor art. 295 – 296 din Statutul profesiei de avocat, art. 25
alin. (3), art. 251 – 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
fot modificată prin Decizia nr. 447/21 februarie 2009,
Consiliul U.N.B.R.,
Întrunit în şedinţa din 12 decembrie 2009,
a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:
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 17 februarie 2010. 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. - 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 website-ul
www.unbr.ro) care se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar.
Art.3. - (1) Examinarea candidaţilor pentru dobândirea titlului profesional de avocat
definitiv se va efectua de către Comisia naţională de examen numită de Consiliul U.N.B.R., iar
desfăşurarea examenului se va face în faţa subcomisiilor de examen, la 5 materii, prin
susţinerea de probe scrise, cu respectarea Hotărârii nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului
U.N.B.R., care se va 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.4. - Tematica de examen şi bibliografia la disciplinele „Drept civil”, „Drept procesual
civil”, „Drept penal”, „Drept procesual penal” şi „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat”,
sunt publicate pe website-ul www.unbr.ro iar pentru celelalte discipline de examen, tematica şi
bibliografia este cea prevăzută în Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.,
de asemenea, publicate pe website-ul www.unbr.ro.
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Art.5. - Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita
prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen definitivat, sesiunea 17-21 februarie
2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.
Art.6. - 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..
Art. 7 - (1) 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.
(2) Remunerarea membrilor comisiilor de examen se asigură exclusiv din sumele
achitate la barouri cu titlu de „taxă de examen”.
Art. 8 – Prezenta Hotărâre se comunică la toate barourile prin publicare pe website-ul
www.unbr.ro.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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