UNIUNEA NAłIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA NR. 99
21 octombrie 2009

În conformitate cu Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 614 din 10 octombrie 2009, în
aplicarea art. 6 din Hotărârea nr. 452 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind
organizarea examenului pentru obŃinerea 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 obŃinere 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.
consultată electronic,

DECIDE:
Art. 1. – În baza propunerilor făcute de barouri, se numesc membrii Comisiei naŃionale
de examen pentru obŃinerea titlului profesional de avocat definitiv, după cum urmează:
a) – membrii Comisiilor de elaborare a subiectelor de examen vor fi desemnaŃi de
Preşedintele Comisiei NaŃionale 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:

Nr.
crt.
1.

Subcomisia:

Materia:

Examinator:

Baroul:

Bucureşti

Statutul profesional al avocatului
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii şi securităŃii sociale
Drept comercial şi dreptul societăŃilor
comerciale
Contencios administrativ şi contravenŃional
Drept bancar şi instituŃii de credit
Elemente de organizare şi funcŃionare a
instanŃelor

Av. Teodosiu Flavia
Av. Ilie George
Av. Dănescu Costea Corin
Av. Zarafiu Mihai
Av. Lazăr Ion
Av. Chelaru Gheorghe
Av. Răvescu Mihai
Av. Vlădescu Dan Lucian

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

Av. Ştefan Elena
Av. Onofrei Tatiana
Av. Tănăsescu Mihai

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
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2.

Cluj

3.

Dolj

4.

GalaŃi

5.

Suceava

6.

Timiş

Statutul profesional al avocatului
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Statutul profesional al avocatului
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii şi securităŃii sociale
Drept comercial şi dreptul societăŃilor
comerciale
Contencios administrativ şi contravenŃional
Contencios european al drepturilor omului
Elemente de organizare şi funcŃionare a
instanŃelor
Statutul profesional al avocatului
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii şi securităŃii sociale
Drept comercial şi dreptul societăŃilor
comerciale
Dreptul proprietăŃii intelectuale
Statutul profesional al avocatului
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Dreptul familiei
Statutul profesional al avocatului
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii şi securităŃii sociale
Drept comercial şi dreptul societăŃilor
comerciale
Drept european şi instituŃii europene

Av. Tomoaia LuminiŃa-Dana
Av. Dr. Doina Gherman
Av. Burzo Mihaela
Av. Todea Călin
Av. Pânzaru Anatol
Av. Babov Dana-Georgeta
Av. drd. Răducanu Augustin
Prof. univ. dr. av. Cercel Sevastian
Conf. univ. dr. av. Răducanu Ruxandra
Av. Rotaru Ioan
Av. Stancu Ion
Prof. univ. dr. av. Belu Constantin
Prof. univ. dr. av. Găină Viorel

Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Dolj
DâmboviŃa
Dolj
Dolj
Olt
Olt
Dolj
Dolj

Av. dr. Marinescu Radu
Prof. univ. dr. av. Predescu Bianca
Av. UŃescu Maria

Dolj

Av. DruŃă Maria
Av. Drugă Grigore
Av. Gherman Teodor Sorin
Av. Popa Ion
Av. Luchian Maria
Av. Chiriac Radu
Av. Săraru Cristian
Av. Ciulei Liviu Angelin

GalaŃi
Tulcea
Tulcea
GalaŃi
GalaŃi
GalaŃi
GalaŃi
Tulcea

Av. Borisov Teodor
Av. Bosovici Angela-Simona
Av. Mihai Neagu
Av. Aparaschivei Maria
Av. Ursărescu Ioan
Av. Mărginean Mihaela
Av. Drăgoiescu Cristina
Av. dr. Alunaru Cristian
Av. Novăcescu Lucia
Av. Mircea Stoinescu
Av. Iovănaş Dan
Av. Mangu Florin
Av. Banda Cristian
Prof. dr. av. Bercea Lucian

Tulcea
Botoşani
Suceava
Botoşani
Suceava
Suceava
Arad
Arad
Timiş
Timiş
Arad
Timiş
Timiş
Timiş

Lector dr. av. Bercea Raluca

Timiş

Dolj

c) – membrii Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor:
Comunicarea componenŃei Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor se va face de către
Preşedintele Comisiei NaŃionale de Examen, către fiecare subcomisie.
PreşedinŃii subcomisiilor de examen au obligaŃia de a verifica existenŃa / inexistenŃa
conflictelor de interese şi de a lua măsuri de completare / schimbare corespunzătoare a
membrilor comisiilor de soluŃionare a contestaŃiilor, comunicând U.N.B.R. situaŃiile intervenite.
Art.2. – Se numeşte Preşedinte al Comisiei naŃionale de examen domnul vicepreşedinte
al U.N.B.R. av. Stănculescu Petre-Mircea.
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În activitatea lor, membrii Comisiei naŃionale de examen sunt sprijiniŃi de personalul
desemnat prin decizie de Preşedintele U.N.B.R., respectiv de preşedinŃii subcomisiilor de
examen.
Art.3. – Examenul se va desfăşura după următorul program:

Data:

Ora
Proba:
începerii:
04.11.2009 9,00
Statutul profesional al avocatului şi
exercitarea profesiei de avocat
05.11.2009 9,00
Drept civil (materie de bază) şi
drept procesual civil (materia de
baza) precum şi drept civil (materie
opŃională) şi drept procesual civil
(materie opŃională).

Durata:
2 ore
4 ore

06.11.2009 9,00

Drept penal (materie de bază) si
drept procesual penal (materia de
baza) şi drept penal (materie
opŃională) si drept procesual penal
(materie opŃională).

07.11.2009 9,00

Materie opŃională (Dreptul muncii şi 2 ore
securităŃii sociale şi Dreptul familiei)
Materie opŃională (celelalte materii) 2 ore

08.11.2009 9,00

Obs.

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.
CandidaŃii care susŃin examene
opŃionale (2 ore) vor fi amplasaŃi 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.
CandidaŃii care susŃin examene
opŃionale (2 ore) vor fi amplasaŃi în
sălile de examen în zone distincte, pe
materii (drept penal, distinct de drept
procesual penal)

Art. 4. – Se stabilesc Regulile de desfăşurare a examenului, prevăzute în anexa nr. 1 la
prezenta Decizie.
Art.5. – Imediat după expirarea duratei de susŃinere a probei de examen, astfel cum
aceasta a fost comunicată de preşedintele subcomisiei, avocatul – redactor al subiectului de
examen, va preda Preşedintelui Comisiei naŃionale de examen, sub semnătură, baremul de
corectare, care va fi transmis subcomisiilor de examen, pentru afişare.
Preşedintele Comisiei naŃionale de examen şi avocatul – redactor al subiectului de
examen, desemnat în condiŃiile prezentei Decizii, poartă responsabilitatea asupra păstrării
secretului subiectului de examen.
Art.6. – Cu cel mult 15 minute înainte de orele 9,00 ale fiecărei zile de examen
Preşedintele Comisiei naŃionale de examen va asigura transmiterea electronică a subiectelor de
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examen în condiŃiile tehnice stabilite de comun acord cu preşedinŃii subcomisiilor de examen
din Ńară.
Orice incident tehnic privind transmiterea subiectelor se va rezolva sub responsabilitatea
exclusivă a Preşedintelui Comisiei naŃionale de examen împreună cu preşedinŃii subcomisiilor
de examen din Ńară.
PreşedinŃii subcomisiilor de examen poartă responsabilitatea exclusivă cu privire la
respectarea regulilor de desfăşurare a examenului (materiale aflate asupra candidaŃilor, liniştea
în sălile de examen, urmărirea şi sancŃionarea cazurilor de fraudă etc.)
Art.7. – Activitatea Preşedintelui Comisiei naŃionale de examen, a redactorilor
subiectelor de examen, va fi evaluată de Comisia Permanentă a U.N.B.R. în proxima şedinŃă,
odată cu validarea examenului, când se va decide şi asupra eventualei remunerări a acestora,
dacă vor exista solicitări în acest sens.
PreşedinŃii subcomisiilor de examen vor înainta Comisiei Permanente a U.N.B.R.
propunerile de remunerare a tuturor celorlalŃi membri ai comisiilor de examen şi ale
preşedinŃilor de subcomisii, dacă vor exista solicitări în acest sens.
Comisia Permanentă a U.N.B.R. va aproba propunerile de remunerare a tuturor
membrilor Comisiei de examen.
Art.8. – Prezenta Decizie se publică pe website-ul www.unbr.ro, se comunică
preşedinŃilor 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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Anexă la Decizia nr. 99 din 20 octombrie 2009 a
Comisiei Permanente a U.N.B.R.

REGULILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
Toate probele de examen se vor susŃine în scris, conform Hotărârii nr. 452 din 21
februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de obŃinere a titlului
profesional de avocat definitiv în luna aprilie 2009, rectificată prin Decizia rectificativă nr. 23/25
februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 4 alin. (1).
Se vor respecta opŃiunile de susŃinere a examenului la materiile opŃionale menŃionate în
cererea de înscriere la examen.
AvocaŃii stagiari înscrişi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea
noiembrie 2009, au obligaŃia să se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art.
294 din Statutul profesiei de avocat.
ObligaŃiile de depunere a documentaŃiei şi de exercitare a opŃiunilor pentru materiile de
examen sunt aplicabile şi avocaŃilor înscrişi din oficiu.
În ipoteza în care avocaŃii înscrişi din oficiu nu şi-au exercitat dreptul de opŃiune pentru
materiile de examen, examenul va fi susŃinut 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.
CandidaŃii vor avea asupra lor legitimaŃia 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
candidaŃilor şi la efectuarea prezenŃei.
Se interzice candidaŃilor să deŃină asupra lor, pe timpul desfăşurării probelor de examen,
orice surse de informare şi mijloace de comunicare, cu excepŃia 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 avocaŃilor din Uniunea Europeană şi a
legislaŃiei aferente materiilor opŃionale alese. Încălcarea acestor dispoziŃii atrage eliminarea din
examen.
La materiile opŃionale la care s-a înregistrat un singur candidat, examenul se va
desfăşura în aceeaşi sală în care se desfăşoară examenul pentru alte materii opŃionale, fiind
interzisă organizarea examenului pentru un singur candidat în sala de examen.
Neparticiparea la una din probele de examen atrage nepromovarea examenului.
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Baremul de evaluare şi notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru
fiecare probă scrisă se afişează la localul de examen cu 10 minute înainte de termenul stabilit
pentru încheierea probei.
În termen de cel mult 24 de ore de la afişare candidaŃii pot face contestaŃii la barem, care
se vor soluŃiona în 24 de ore de la expirarea termenului de contestare de către Preşedintele
Comisiei naŃionale de examen şi membrul Comisiei de redactare a subiectelor de examen,
redactor al baremului.
Corectarea lucrărilor se va face numai după soluŃionarea contestaŃiilor 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 obŃinută la examen este media aritmetica a notelor obŃinute la fiecare dintre probele
de examen.
ContestaŃiile 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 soluŃionează de către Comisia de
contestaŃii din cadrul fiecărei subcomisii de examen, în termen de cel mult 6 zile lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere a contestaŃiilor.
SoluŃionarea contestaŃiilor se face după resigilarea lucrării printr-o notă aplicată de
membrul Comisiei de soluŃionare a contestaŃiei, distinct, direct pe lucrare, urmată de
semnătură. Nota aplicată în procedura de soluŃionare a contestaŃiilor se aplică cu pix de altă
culoare.
Pentru obŃinerea titlului profesional de avocat definitiv candidatul trebuie să obŃină media
generală de minimum 7 (şapte) şi cel puŃin nota 6 (şase) la fiecare dintre materiile de examen.
În toate situaŃiile în care se procedează la afişarea ori comunicarea prin afişare a unor
informaŃii privind examenul, ori a baremului, a rezultatelor examenului, a rezultatului soluŃionării
contestaŃiilor, 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 menŃiunea orei şi a datei de afişare.
Toate rezultatele finale ale examenelor se comunică de subcomisiile de examen la
U.N.B.R., unde funcŃionează conducerea examenului naŃional, care va proceda la centralizarea
şi afişarea rezultatelor finale de examen.
-//-
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