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Institutul Nafional pentru
Pregitirea gi Perfecfionarea Avocafilor
CONSILIUL DE CONDUCERE

FIOTARAREA NR.. 6

privind interzicerea transferului avocatilor stagiari intre centrele
teritoriale ale INPPA in preajma gi pentru sustinerea examenului de
absolvire
31 august 2012
Av6nd in vedere dispozitiile art. 13 lit. k) din Statutul Institutului National
pentru Preg5tirea gi Perfectionarea Avocatilor, ale art. 2t alin. (1) lit. b) din
Regulamentul de organizare gi functionare al Institutului National pentru
Preg5tirea 9i Perfectionarea Avocatilor

Lu6nd in considerare Hotb16rea Consiliului de Conducere a Institutului
Nalional pentru Pregdtirea gi Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A. din 30
martie 20LZ privind aprobarea unor principii generale de arondare a avocatilor
stagiari in cadrul I.N.P.P.A. gi a Centrelor Teritoriale ale I.N.P.P,A.,
Ludnd act de art. (2) Si (3) din Hotbr6rea nr.392 din 31 martie 20L2
privind arondarea avocatilor stagiari inscrigi pe tablourile avocatilor stagiari
tinute de barouri la INPPA gi centrele teritoriale ale acestuia

in

acord cu prevederile

art. 14 din Regulamentul de

Organizare

gi

Functionare al INPPA,

Lu6nd act gi de dezbaterile ce au avut loc in cadrul consfdtuirii de lucru
intre conducerea executiv6 a U.N.B.R., Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. 9i
reprezentanlii centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., organizatb in perioada 23-27
iulie 2012, consemnate in minuta Tncheiatd cu aceast5 ocazie,

Consiliul

de

Conducere

al Institutului Nalional pentru Pregbtirea gi

Perfectiona rea Avocati lor,

HOTARA$rE:

Art. 1. - (1) Se interzice transferul cursantilor intre centrele teritoriale

ale INPPA in preajma gi pentru sustinerea examenului de absolvire a INPPA.

(2) ln timpul anului de studii, transferul de la un centru teritorial la altul
nu se poate face decdt pentru situalii temeinic justificate, pe baza avizului

conform al centrului teritorial de la care se solicitd transferul.

(3) Consiliul de Conducere al INPPA va stabili suma care va
centrul la care se face transferul.
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Art. 2. - Prezenta hot516re se comunicS centrelor teritoriale ale INppA gi
se public6 pe site-ul www.inppa.ro.

PRE9EDINTE AL CONSILIULUI DE CONDUCERE AL INPPA.
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