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 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
 
 
 
 
 
 

DECIZIE RECTIFICATIVĂ 
 
 a Deciziei nr. 57  din 10 aprilie 2009 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
 
 
 Având în vedere că în urma verificării procesului – verbal al şedinţei 
Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 10 aprilie 2009 s-a constatat că la 
redactarea Deciziei nr. 57  din  10 aprilie  2009 a Comisiei Permanente  a  
U.N.B.R. s-au strecurat unele erori materiale;  
 în scopul îndreptării erorilor materiale constatate, se dispune:  
  

 Art. I. 
 
 (1) - Art. 2 pct. a) - membrii Comisiilor de elaborare a subiectelor de examen 
se modifică astfel:  
 - Poziţia 9, materia Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale: „Av. 
Bercea Lucian – Baroul Timiş, subcomisia Timiş”; 
 - Poziţia 13, materia Dreptul familiei: „Av. Pădurariu Ioana – Baroul 
Bucureşti, subcomisia Bucureşti”. 
 
 (2) - Art. 2 pct. b) - membrii Comisiei de examinare - din Decizia nr. 57  din  
10 aprilie  2009 a Comisiei Permanente  a  U.N.B.R. se modifică astfel:  
 - Poziţia 4, Subcomisia Bihor, Baroul Bihor, materia Drept penal: „Av. 
Domocoş Cristian”.  

 
 (3) – Art. 3 alin. (2) se modifică astfel:  
 
 „Se numeşte vicepreşedinte al Comisiei naţionale de examen domnul 
av. Tănăsescu Mihai, consilier al Comisiei Permanente a U.N.B.R.” 
 
 (4) – Art. 6 alin. (1) se modifică astfel:  
 
 „Preşedintele Comisiei naţionale de examen, cu consultarea 
vicepreşedintelui …” 
 
 (5) – Art. 7 alin. (1) se modifică astfel:  
 
 „Cu cel mult 15 minute înainte de orele 9,00 ale fiecărei zile de examen 
Preşedintele Comisiei naţionale de examen sau vicepreşedintele…” 
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 (6) – Art. 7 alin. (2) se modifică astfel:  
 
 „Orice incident tehnic privind transmiterea subiectelor se va rezolva 
sub responsabilitatea exclusivă a Preşedintelui Comisiei naţionale de 
examen sau a vicepreşedintelui…” 

 
 7) – Art. 8 alin. (1) se modifică astfel:  

 
 „Activitatea Preşedintelui Comisiei naţionale de examen şi a 
vicepreşedintelui…” 

 
 8) – Anexa la Decizia nr. 57 din 10 aprilie 2009 a Comisiei Permanente a 
U.N.B.R. „Regulile de desfăşurare a examenului” alin. (13), se modifică astfel:  
  
 „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, vicepreşedintele…” 
 
 
 Art. II – Decizia nr. 57 din 10 aprilie 2009 a Comisiei Permanente a 
U.N.B.R. rectificată  conform prezentei Decizii rectificative se republică pe 
website-ul www.unbr.ro şi se comunică Subcomisiilor de examen şi barourilor prin 
poşta electronică. 
  
 Nr. 25/15 aprilie 2009 

 
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


