UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii
HOTĂRÂREA NR. 716
12 decembrie 2009
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi completată prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.792/26 noiembrie 2008, (denumită în continuare Lege) şi ale art. 33 - 37 din
Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare
Statut),
Consiliul U.N.B.R.,
întrunit în şedinţa din 12 decembrie 2009,
a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:
Art.1. – (1) Se organizează examenul de primire în profesie (exclusiv pentru
dobândirea calităţii de avocat stagiar) în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010.
(2) Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Municipiul Sibiu.
(3) Înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţionează să îşi desfăşoare
activitatea după primirea în profesie începând cu data de 23 decembrie 2009, în condiţiile
prevăzute în Regulamentul de examen.
(4) Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia, sunt cele prevăzute în
Hotărârea nr. 669 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R. – Anexa B.
(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 primire în profesie ca avocat stagiar,
sesiunea 24-25 februarie 2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.
Art.2. – (1) Se organizează în perioada 24 – 28 februarie 2010, examenul de primire
în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.
(2) Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din Municipiul Sibiu.
(3) Înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţionează să îşi desfăşoare
activitatea după primirea în profesie începând cu data de 23 decembrie 2009, în condiţiile
prevăzute în Regulamentul de examen.
(4) Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia, sunt cele prevăzute în
Hotărârea nr. 669 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R. – Anexa A.
(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 primire în profesie ca avocat definitiv,
sesiunea 24-28 februarie 2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.
Art.3. – 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. 4 – Prezenta Hotărâre se comunică la toate barourile şi se publică pe website-ul
www.unbr.ro.
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