UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Cabinetul Preşedintelui

DECIZIA NR. 62
21 februarie 2011

În aplicarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 18 februarie 2011, va
informez că începând cu data de 23 martie 2011 se desfăşoară examenul
de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv (în continuare,
examenul), cu respectarea următoarelor reguli:
1. Examenul va fi susţinut de către avocaţii care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 18 alin. (1) din Lege, se va desfăşura conform Regulamentului
de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului
U.N.B.R. modificată şi completată prin Hotărârea nr. 844 din 11 septembrie
2010 a Consiliului U.N.B.R.
2. Examenul se va desfăşura la subcomisiile de examen la care sunt arondaţi
candidaţii înscrişi la examen, astfel:
- Subcomisia Bucureşti - avocaţii din Barourile de pe raza Curţilor de Apel
Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Craiova;
- Subcomisia Cluj - avocaţii din Barourile de pe raza Curţilor de Apel ClujNapoca, Târgu-Mureş, Braşov şi din Barourile Sibiu şi Alba;
- Subcomisia Timiş - avocaţii din Barourile de pe raza Curţilor de Apel
Timişoara, Oradea şi din Baroul Hunedoara;
- Subcomisia Galaţi - avocaţii din Barourile de pe raza Curţilor de Apel
Galaţi, Constanţa, Iaşi, Bacău şi Suceava.
Sunt înscrişi la examen avocaţii incluşi în tabelele comunicate la
U.N.B.R. de barouri, în baza deciziilor de înscriere la examen aprobate de
consiliile barourilor, în termenul stabilit de Regulamentul de examen.
3. Barourile vor comunica la U.N.B.R., cel târziu până la data de 07 martie
2011 propunerile pentru comisiile de examinare şi comisiile de soluţionare a
contestaţiilor, precum şi tabelele avocaţilor stagiari înscrişi la examen, cu
respectarea Anexei la prezenta Decizie.
4. Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată conform modelului
prevăzut la Anexa nr. 2 - Secţiunea 3 din Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a
Consiliului U.N.B.R. cu modificările şi completările ulterioare şi se va depune la
baroul din care face parte avocatul stagiar. Se vor înscrie din oficiu avocaţii
stagiari care îndeplinesc condiţia de vechime prevăzută de lege sau au fost
declaraţi respinşi, în condiţiile legii, la sesiunile anterioare.
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5. Examinarea candidaţilor pentru obţinerea titlului profesional de avocat
definitiv se va face de subcomisiile de examen care îşi vor desfăşura activitatea
sub conducerea directorilor executivi ai INPPA şi ai Centrelor teritoriale INPPA,
care îşi au sediul la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Galaţi.
6. Examinarea candidaţilor se va face la 5 materii prin susţinerea de probe
scrise, cu respectarea Deciziei nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului
U.N.B.R. cu modificările şi completările ulterioare, care se va aplica în mod
corespunzător. Prevederile art. 28 din Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a
Consiliului U.N.B.R. cu modificările şi completările ulterioare se aplică de către
Subcomisiile de examen cu respectarea regulii potrivit căreia materiile de
examen din sesiunea martie 2011 sunt exclusiv materiile comunicate de
barouri la U.N.B.R. ca fiind cele aprobate pentru anul 2011.
7. Examenul se va desfăşura după următorul program:
Data:
23.03.2011

Ora
începerii:
9,00

Proba:

Durata:

24.03.2011

9,00

25.03.2011

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).

26.03.2011

9,00

Materie opţională (Dreptul muncii 2 ore

Statutul profesional al avocatului 2 ore
şi exercitarea profesiei de avocat
Drept civil (materie de bază) şi
4 ore
drept procesual civil (materia de
baza) precum şi drept civil
(materie opţională) şi drept
procesual civil (materie
opţională).

4 ore

Obs.

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)
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)
Fiecare materie opţională de
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Data:

Ora
începerii:

Proba:
şi securităţii sociale, Dreptul
familiei precum şi Dreptul
comercial şi al societăţilor
comerciale (contracte
comerciale; societăţi
comerciale).

Durata:

Obs.
examen constituie probă
distinctă, având alocat un timp
de 2 ore. În cazul în care un
candidat susţine examen la
două materii opţionale, timpul
alocat ambelor materii este de
4 ore.

8. Toate probele de examen se vor susţine în scris şi vor consta din aplicaţii
practice. Tematica de examen şi bibliografia sunt cele comunicate pentru
examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv - sesiunea
noiembrie 2010 şi publicate pe site-ul www.unbr.ro cu menţiunea că lucrările de
specialitate sau orice altă documentaţie, inclusiv actele normative consultate în
vederea pregătirii pentru examen, vor fi avute în vedere în raport de
modificările legislative intrate în vigoare până la data începerii examenului.
9. Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (TVA inclus) şi se va achita la
fiecare barou. Din taxa încasată, barourile vor vira în contul Uniunii Naţionale a
Barourilor din România RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. Sucursala ACADEMIEI suma de 100 lei (TVA inclus), cu menţiunea „taxă de
examen definitivat sesiunea martie 2011 la baroul …”. Viramentul va fi însoţit
de tabelul centralizator al avocaţilor stagiari înscrişi la examen pentru care sau achitat taxele.
10. Deoarece în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 11 decembrie 2010 s-a decis
ca examenul din sesiunea martie 2011 să se desfăşoare conform regulilor şi
procedurilor aplicabile examenului din sesiunea noiembrie 2010, cu
respectarea Legii nr. 270/2010, exclusiv pentru examenul din sesiunea martie
2011, toate operaţiunile tehnico - administrative privind desfăşurarea
examenului din sesiunea martie 2011 vor fi îndeplinite prin grija decanilor
Barourilor Bucureşti, Cluj, Timiş şi Galaţi, care vor lua măsuri logistice
(asigurarea spaţiilor, personalului de supraveghere, birotica) şi vor ordonanţa
plăţile necesare, prin desocotirea cu barourile la care candidaţii au depus cereri
de înscriere la examen sau din care provin candidaţii înscrişi din oficiu, după
principiile şi regulile de conlucrare între barouri, care au fost aplicate în
sesiunea noiembrie 2010, deoarece numai barourile încasează direct taxa
aferentă prestării serviciilor de organizare şi desfăşurare a examenului.
11. Trimiterile la prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat din cuprinsul Deciziei Consiliului nr. 268 din 22 septembrie
2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea
examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a
titlului profesional de avocat definitiv” modificată şi completată prin Hotărârea
nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. vor fi avute în vedere în
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conformitate cu Legea nr. 51/1995 republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011 şi cu Ordonanţa de urgenţă nr. 10 din 9
februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14
februarie 2011.
12. Decanii, consiliile barourilor şi directorii INPPA / Centrelor teritoriale INPPA
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Decizii.
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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Anexă la Decizia Preşedintelui U.N.B.R. nr. 62/21.02.2011

REGULI
aplicabile pentru pregătirea examenului pentru
dobândirea titlului profesional de avocat definitiv

1. Perioada desfăşurării examenului: 23-26.03.2011

2. Cererea pentru înscrierea la examen împreună cu dosarul de înscriere se
va depune de candidat cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului la
sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia. [Art. 4 alin.(6)
din Regulamentul cadru]
Data de la care trebuie să fie înregistrate cererile de înscriere la examen:
25.02.2011
3. Data limită a transmiterii de către barouri a documentaţiei de examen
către preşedinţii subcomisiilor de examen (Baroul de la sediul INPPA /
Centrul teritorial INPPA) şi a înaintării la U.N.B.R. a propunerilor pentru
alcătuirea Comisiei naţionale de examen - 07.03.2011
Este aplicabilă dispoziţia prevăzută de art. 4 alin.(10) din Regulamentul cadru.
4. Se recomandă ca propunerile pentru alcătuirea Comisiei naţionale de
examen să fie făcute în special de Barourile care au candidaţi la examen,
iar la întocmirea propunerilor să se aibă în vedere şi lectorii INPPA
proveniţi din barourile susmenţionate.
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