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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Comisia Permanentă  

 

 
 
 

 
DECIZIA NR. 112 

22 ianuarie 2010 
 
 
 În conformitate cu Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 715 din 12 decembrie 2009, în 
aplicarea art. 6 din Hotărârea nr. 715 din 12 decembrie 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, 
 Comisia Permanentă a U.N.B.R., 
   

DECIDE:  
 
 Art. 1. – Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea 
februarie 2010 se va desfăşura la subcomisiile de examen. Arondarea barourilor la subcomisiile 
de examen şi componenţa conducerii acestora sunt stabilite pe baza propunerilor barourilor şi 
se comunică fiecărei subcomisii.  
 
 Art. 2. – (1) În baza propunerilor făcute de barouri, se numesc membrii Comisiei 
naţionale de examen pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv, după cum 
urmează:  

a) – membrii Comisiilor de elaborare a subiectelor de examen vor fi desemnaţi de 
Preşedintele Comisiei Naţionale de Examen, cu consultarea vicepreşedintelui 
Comisiei naţionale de examen pe baza propunerilor formulate de barouri, cu cel mult 
24 ore înainte de începerea examenului la materia la care se face desemnarea.   

b) – membrii Comisiei de examinare sunt menţionaţi în Anexa nr. 2 la prezenta decizie. 
Fiecărei subcomisii i se comunică extras privind componenţa subcomisiei de examen.  

 c) – membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:  
 (2) Comunicarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face de 
către Preşedintele - împreună cu vicepreşedintele - Comisiei Naţionale de Examen, către 
fiecare subcomisie.  
 (3) Preşedinţii subcomisiilor de examen au obligaţia de a verifica existenţa / inexistenţa 
conflictelor de interese şi de a lua măsuri de completare / schimbare corespunzătoare a 
membrilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, comunicând U.N.B.R. situaţiile intervenite.   
 
 Art.3. – (1) Se numeşte în calitate de Preşedinte al Comisiei naţionale de examen 
domnul av. Stănculescu Petre-Mircea - vicepreşedinte al U.N.B.R. şi în calitate de 
vicepreşedinte al Comisiei naţionale de examen domnul av. Dănescu Costea Corin – membru 
al Comisiei Permanente a U.N.B.R.  
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 (2) În activitatea lor, membrii Comisiei naţionale de examen sunt sprijiniţi  de personalul 
desemnat prin decizie de Preşedintele U.N.B.R., respectiv de preşedinţii subcomisiilor de 
examen.  
 (3) Toate cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, inclusiv la 
subcomisiile la care numărul candidaţilor înscrişi la examen este mic, se suportă exclusiv din 
taxele de examen care rămân la dispoziţia barourilor (inclusiv remunerarea membrilor comisiei 
de examen).  
 
 Art.4. – Examenul se va desfăşura după următorul program:  
 
 
Data: Ora 

începerii: 
Proba: Durata: Obs. 

17.02.2010 9,00 Statutul profesional al avocatului şi 
exercitarea profesiei de avocat 

2 ore  

18.02.2010 9,00 Drept civil (materie de bază) şi 
drept procesual civil (materia de 
baza) precum şi drept civil (materie 
opţională) şi drept procesual civil 
(materie opţională). 

4 ore Fiecare materie de examen constituie 
probă distinctă, având alocat un timp 
de 2 ore. 
În cazul în care s-a optat pentru drept 
civil ca materie de bază, timpul alocat 
dreptului civil şi dreptului procesual 
civil este de 4 ore. 
Candidaţii care susţin examene 
opţionale (2 ore) vor fi amplasaţi în 
sălile de examen în zone distincte, pe 
materii (drept civil, distinct de drept 
procesual civil) 

19.02.2010 9,00 Drept penal (materie de bază) si 
drept procesual penal (materia de 
baza) şi drept penal (materie 
opţională) si drept procesual penal 
(materie opţională). 

4 ore Fiecare materie de examen constituie 
probă distinctă, având alocat un timp 
de 2 ore.  
În cazul în care s-a optat pentru drept 
penal ca materie de bază, timpul 
alocat dreptului penal şi dreptului 
procesual penal este de 4 ore. 
Candidaţii care susţin examene 
opţionale (2 ore) vor fi amplasaţi în 
sălile de examen în zone distincte, pe 
materii (drept penal, distinct de drept 
procesual penal) 

20.02.2010 9,00 Materie opţională (Dreptul muncii şi 
securităţii sociale şi Dreptul familiei)

2 ore  

21.02.2010 9,00 Materie opţională (celelalte materii) 
 

2 ore  

 
 Art.5. – Se stabilesc Regulile de desfăşurare a examenului, prevăzute în Anexa nr. 1 la 
prezenta Decizie. 
 
 Art.6. – (1) Imediat după expirarea duratei de susţinere a probei de examen, astfel cum 
aceasta a fost stabilită pe baza comunicărilor făcute de fiecare preşedinte de subcomisie, 
avocatul – redactor al subiectului de examen, va preda Preşedintelui Comisiei naţionale de 
examen, sub semnătură, baremul de corectare, care va fi transmis subcomisiilor de examen, 
pentru afişare.  
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 (2) Preşedintele Comisiei naţionale de examen şi avocatul – redactor al subiectului de 
examen, desemnat în condiţiile prezentei Decizii, poartă responsabilitatea asupra păstrării 
secretului subiectului de examen.  
 
 Art.7. – (1) Cu cel mult 15 minute înainte de orele 9,00 ale fiecărei zile de examen, 
Preşedintele Comisiei naţionale de examen sau vicepreşedintele 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 şi vicepreşedintelui Comisiei naţionale de examen 
împreună cu preşedinţii subcomisiilor de examen din ţară.  
 (3) Preşedinţii subcomisiilor de examen poartă responsabilitatea exclusivă 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.) 
 
 Art.8. – (1) Activitatea Preşedintelui, a Vicepreşedintelui Comisiei naţionale de examen 
şi a redactorilor subiectelor de examen, va fi evaluată de Comisia Permanentă a U.N.B.R. în 
proxima şedinţă, odată cu validarea rezultatelor examenului, când se va decide şi asupra 
eventualei remunerări a acestora, dacă vor exista solicitări în acest sens.  
 (2) Preşedinţii subcomisiilor de examen vor înainta Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
propunerile de remunerare a tuturor celorlalţi membri ai comisiilor de examen şi ale 
preşedinţilor de subcomisii, dacă vor exista solicitări în acest sens.  
 (3) Comisia Permanentă a U.N.B.R. va verifica şi aproba propunerile de remunerare a  
membrilor Comisiei de examen.  
 
 Art.9. – Prezenta Decizie, împreună cu Anexa nr. 1 se publică pe website-ul 
www.unbr.ro şi se comunică preşedinţilor subcomisiilor de examen care o vor transmite la 
barourile arondate şi care vor asigura aducerea ei la îndeplinire. 
 
  

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
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Anexa nr. 1 la Decizia nr. 112 din 22 ianuarie 2010 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. 715 din 12 

decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R..  

 Se vor respecta opţiunile de susţinere a examenului la materiile opţionale menţionate în 

cererea de înscriere la examen. 

 Avocaţii stagiari înscrişi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea 

februarie 2010, au obligaţia să se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor 

art.294 din Statutul profesiei de avocat. 

 Obligaţiile de depunere a documentaţiei şi de exercitare a opţiunilor pentru materiile de 

examen sunt aplicabile şi avocaţilor înscrişi din oficiu. 

 În ipoteza în care avocaţii înscrişi din oficiu nu şi-au exercitat dreptul de opţiune pentru 

materiile de examen, examenul va fi susţinut la Statutul profesional al avocatului şi exercitarea 

profesiei de avocat, Drept civil şi Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal. 

 Accesul în sala de examen este permis cel mai târziu până la ora 08,15. 

 Candidaţii vor avea asupra lor legitimaţia de avocat, vizată la zi, 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, cu excepţia codurilor necomentate si 

neadnotate, a Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a 

Statutului profesiei de avocat, a Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană şi a 

legislaţiei aferente materiilor opţionale alese. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din 

examen. 

 La materiile opţionale la care s-a înregistrat un singur candidat, examenul se va 

desfăşura în aceeaşi sală în care se desfăşoară examenul pentru alte materii opţionale, fiind 

interzisă organizarea examenului pentru un singur candidat în sala de examen.  

 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 după epuizarea termenului stabilit pentru 

încheierea probei. 
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 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 cu consultarea vicepreşedintelui Comisiei naţionale de examen 

şi a membrului Comisiei de redactare a subiectelor de examen, redactor al baremului.  

 Corectarea lucrărilor se va face numai după soluţionarea contestaţiilor la barem.  

 Baremul final se publică pe site-ul www.unbr.ro şi la sediile subcomisiilor de examen. 

 Nota se aplică cu pix pe lucrare, fiind urmată de semnătura examinatorului. 

 Nota finală obţinută la examen reprezintă 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 examenului şi se soluţionează de către Comisia de 

contestaţii din cadrul fiecărei subcomisii de examen, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

 Soluţionarea contestaţiilor se face după resigilarea lucrării printr-o notă aplicată de 

membrul Comisiei de soluţionare a contestaţiei, distinct, direct pe lucrare, urmată de 

semnătură. Nota aplicată în procedura de soluţionare a contestaţiilor se aplică cu pix de altă 

culoare. 

 Pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv 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.  

 Toate rezultatele finale ale examenelor se comunică de subcomisiile de examen la 

U.N.B.R., unde funcţionează conducerea examenului naţional, care va proceda la centralizarea 

şi afişarea rezultatelor finale de examen. 

---- 


