UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA NR. 114
22 ianuarie 2010

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi
completările ulterioare, (denumită în continuare Lege), ale art. 31 lit. a), lit. f) şi lit. i) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor
Consiliului U.N.B.R.,
având în vedere Hotărârea nr. 716 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R.
prin care Comisia Permanentă a U.N.B.R. a fost mandatată să exercite atribuţiile
prevăzute la art. 33 – 38 din Statutul profesiei de avocat cu privire la examenul de
primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii
juridice,
în aplicarea dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea nr. 716 din 12 decembrie 2009 a
Consiliului U.N.B.R.,
Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România,
întrunită în şedinţa din 22 ianuarie 2010,
a adoptat următoarea

DECIZIE:
Art. 1. – Examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit
examenul de definitivat în alte profesii juridice va avea loc în perioada 24 – 28 februarie
2010 la sediul Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din
Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr. 34, jud. Sibiu, cod 550324.
Art. 2. – (1) Examenul constă în susţinerea unor probe scrise la următoarele
materii:
a). organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
b). drept civil;
c). drept procesual civil;
d). drept penal;
e). drept procesual penal.
(2) – Examenul se va desfăşura conform programului indicat în Anexa nr. 1 la
prezenta Decizie.

Art. 3. – Tematica şi bibliografia de examen sunt cele prevăzute în
REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de
avocat (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) - Anexa A, adoptat
prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.669 din 12 decembrie 2009 şi publicat pe website-ul
www.unbr.ro.
Art. 4. – Se numesc în calitate de copreşedinţi ai Comisiei Naţionale de examen
domnul avocat Ştef Radu – Baroul Maramureş şi avocat Gruneanţu Lazăr – Baroul
Timiş, ambii membri ai Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Art. 5. – (1) Comisia Permanentă a U.N.B.R. mandatează copreşedinţii de
examen să organizeze desfăşurarea operaţiunilor de finalizare a procedurilor de
înscriere la examen şi de definitivare a listelor candidaţilor admişi să susţină
examenul.

(2) Copreşedinţii de examen îşi vor desfăşura activitatea împreună cu
membrii Comisiei de examen.
Art.6. – Prezenta Decizie se publică pe website-ul www.unbr.ro, şi se comunică
tuturor barourilor.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 114 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Programul de desfăşurare al examenului
Data:
24.02.2010
25.02.2010
26.02.2010

Ora
începerii:
9,00
9,00
9,00

27.02.2010
28.02.2010

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

