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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Consiliul Uniunii 

 
 

  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 614  
10 octombrie 2009 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 452 din 21 februarie 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, 
 Consiliul U.N.B.R., 
 Întrunit în şedinţa din 10 octombrie 2009, 
 a adoptat următoarea  

 
HOTĂRÂRE:  

 
 Art. 1. – (1) Se validează Decizia nr. 98 din 28 august 2009 a Comisiei Permanente a 
U.N.B.R. prin care s-a stabilit data de 04 noiembrie 2009 ca dată de începere a examenului 
pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv, cu excepţia art. 7 alin. ultim, în sensul că, 
Consiliul U.N.B.R. a hotărât ca soluţionarea contestaţiilor să se efectueze de Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor constituită la nivel naţional, dar care va funcţiona la sediul fiecărei 
subcomisii de examen.  
 (2) Consiliul U.N.B.R. mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să îndeplinească 
activităţile prevăzute de actele normative incidente pentru buna desfăşurare a examenului, cu 
respectarea regulilor aplicate examenului corespunzător desfăşurat în sesiunea aprilie 2009. 
 
 Art. 2. – (1) Examenul pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv se va 
desfăşura la subcomisiile de examen la care sunt arondaţi candidaţii înscrişi la examen, 
conform tabelelor 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. 
 (2) Se numesc în calitate de Preşedinţi ai subcomisiilor de examen, decanii barourilor de 
la sediul subcomisiilor de examen, stabilite de Consiliul U.N.B.R., după cum urmează:  
 
 
 
Nr. 
crt. 
 

Subcomisia: Preşedintele subcomisiei: Barouri arondate: 

1. Bucureşti Av. Iordăchescu Ilie-Ion Bucureşti 
   Călăraşi 
   Giurgiu 
   Ialomiţa 
   Teleorman 
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2. Cluj Dr. Av. Gidro Stanca Ioana Alba 
   Bistriţa-Năsăud 
   Braşov 
   Cluj 
   Covasna 
   Harghita 
   Hunedoara 
   Maramureş 
   Mureş 
   Sălaj 
   Sibiu 
3. Dolj Dr. Av. Turculeanu Ion Argeş 

   Vâlcea 
   Dolj 
   Gorj 
   Mehedinţi 
   Olt 
   Buzău 
   Dâmboviţa 
   Prahova 
4. Galaţi Av. Breahnă Mircea Brăila 

   Constanţa 
   Galaţi 
   Iaşi 
   Tulcea 
   Vaslui 
   Vrancea 
5. Suceava Av. Tudor Vasile Bacău 

   Botoşani 
   Neamţ 
   Suceava 
6. Timiş Av. Gruneanţu Lazăr Arad 

   Caraş-Severin 
   Timiş 
   Bihor 
   Satu-Mare  
 
 Art. 3 - (1) Cheltuielile de examen (chiria pentru sălile de examen, dacă acestea sunt 
contractate special în acest scop, logistica - materiale consumabile, cheltuieli de comunicare -  
cheltuieli de cazare şi transport ale membrilor Comisiilor de examen etc.) se suporta de barouri 
proporţional cu numărul candidaţilor.  
 (2) Remunerarea membrilor comisiilor de examen se asigură din sumele achitate la 
barouri cu titlu de „taxă de examen”.  
 
 Art. 4 – Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul www.unbr.ro şi se comunică la toate 
barourile.  

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


