UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
3 martie 2012

HOTĂRÂREA NR. 357/03.03.2012
pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind
organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în
cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de
primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat
în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din
08 iulie 2011
Art I. Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în
profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de
avocat stagiar) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul
de definitivat în alte profesii juridice, (REGULAMENT), adoptat prin Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011 se modifică şi se completează după cum
urmează :
1. Normele de trimitere la textele legale şi statutare se actualizează în
raport de modificările survenite în legislaţia primară şi secundară a
profesiei de avocat.
2. Se rectifică erorile materiale din regulament şi din anexele nr. 1 şi nr. 2
privind trimiterile la textele legale şi statutare.
3. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi se completează având
următorul conţinut :
2) Examenul este organizat in doua etape:
a. prima etapă constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin
susţinerea unei probe eliminatorii, tip grilă, la următoarele
discipline:
- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal.
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b. a doua etapă constă în susţinerea unei probe teoretice şi cu
caracter aplicativ (aplicaţie practică) la următoarele discipline:
- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;*
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal
______________________________________________________
*pentru

candidații inscrisi la examen în vederea dobandiri calitatatii de avocat stagiar, proba va avea
caracter teoretic

4. Regulamentul se completează cu o nouă anexa, având următorul
conţinut :
ANEXA nr. 4 la REGULAMENTUL - CADRU
COORDONATE METODOLOGICE PRINCIPALE
ale examenului naţional unitar de primire în profesia de avocat
1. La proba tip grilă, testele-grilă, împreună cu listele de sală de examen, se scanează la
centrul de examen cu începere de la ora anunţată a încheierii examinării în această
formă. Scanarea testelor-grilă şi a listelor de sală se face în regim continuu până la
finalizarea lor şi fişierele cuprinzând documentele scanate se transmit imediat după
aceasta consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen, care determină
punctajul lucrărilor.
2. După încheierea procedurii prevăzute la punctul 1, testele tip grilă şi listele de sală se
transmit fizic de centrul de examen la sediul central al I.N.P.P.A., în vederea arhivării.
3. Contestaţiile la punctajul acordat la proba tip grilă se scanează şi se transmit
consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen.
4. La proba teoretică şi cu caracter aplicativ, lucrările candidaţilor colectate de un centru
de examen nu pot fi corectate în acelaşi centru de examen. Listele de sală se scanează
şi se transmit consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen, potrivit procedurii
de la punctul 1. Lucrările, împreună cu listele de sală, se expediază fizic, imediat după
finalizarea scanării şi transmiterea prin email a listelor de sală, la sediul central al
I.N.P.P.A. prin poştă rapidă sau prin sistemul pus la dispoziţie de consultantul tehnic.
5. La sediul central al I.N.P.P.A., lucrările la proba teoretică şi cu caracter aplicativ,
colectate fizic de la toate centrele de examen, se amestecă aleatoriu, se recodifică şi
se grupează pe topuri, fără a fi desecretizate. Topurile astfel formate se vor distribui
între toate centrele de examen, într-un număr care va ţine cont de capacitatea de
corectare a fiecărui centru de examen.
6. Imediat după finalizarea corectării la toate disciplinele de examen de la proba teoretică
şi cu caracter aplicativ, dar înainte de desecretizarea lucrărilor, toate borderourile finale
de note se scanează se transmit consultantului tehnic conform procedurii de la punctul
1.
7. Desecretizarea lucrărilor şi înregistrarea notelor acordate se realizează în conformitate
cu instrucţiunile comisiei naţionale de examen transmise centrelor de examen, la o dată
unică pentru toate centrele, stabilită de comisia naţională. Desecretizarea lucrărilor se
face în mod obligatoriu cu participarea si asistenţa reprezentanţilor consultantului
tehnic, care realizează operaţiunile informatice corespunzătoare
8. Toate lucrările corectate la centrele de examen la proba teoretică şi cu caracter
aplicativ se expediază la sediul I.N.P.P.A. central.
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9. Lista cu rezultatele obţinute de candidaţi, la nivel naţional, la proba teoretică şi cu
caracter aplicativ, se comunică centrelor de examen de către comisia naţională de
examen, împreună cu instrucţiuni privind afişarea acesteia.
10. Contestaţiile la notele acordate la proba teoretică şi cu caracter aplicativ, înregistrate la
centrele de examen de care aparţin candidaţii care formulează contestaţii, se scanează
şi se transmit consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen.
11. Din lucrările centralizate la sediul I.N.P.P.A. central se extrag lucrările candidaţilor care
au formulat contestaţii. Acestea sunt supuse procedurilor de re-secretizare şi codificare
iar lucrările astfel re-secretizate şi codificate, aparţinând candidaţilor de la toate
centrele de examen, se amestecă aleatoriu şi se formează topuri de lucrări ce se
transmit spre recorectare centrelor de examen într-un număr care va ţine cont de
capacitatea de corectare a fiecărui centru de examen
12. Borderourile de note finale după contestaţii privind lucrările la proba teoretică şi cu
caracter aplicativ la care candidaţii au formulat contestaţii se transmit comisiei naţionale
de examen, prin email, în formă scanată.
13. La data comunicată de comisia naţională de examen, de-secretizarea lucrărilor la proba
teoretică şi cu caracter aplicativ la care candidaţii au formulat contestaţii şi completarea
datelor corespunzătoare se realizează în conformitate cu instrucţiunile transmise de
comisia naţională de examen. Datele se transmit consultantului tehnic al comisiei
naţionale de examen, prin email.
14. Lucrările la proba teoretică şi cu caracter aplicativ la care au fost formulate contestaţii şi
care au fost re-corectate la centrele de examen se transmit fizic la sediul central al
I.N.P.P.A.
15. În urma centralizării, la sediul I.N.P.P.A. central, a tuturor lucrărilor de la toate centrele
de examen, se declanşează o procedură de analiză, la nivel naţional, a rezultatelor
obţinute de candidaţii care au formulat contestaţii, prin comparare cu notarea iniţială
acordată acestora. Lucrările la care se constată diferenţe de notare, în favoarea
candidaţilor, mai mari de 3 (trei) puncte între nota finală iniţială şi nota finală rezultată în
urma recorectării din cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiilor, se supun unei
proceduri de analiză de către o comisie de specialitate numită de I.N.P.P.A. central.
16. În urma analizei prevăzute la pct. 15, I.N.P.P.A. central poate organiza o consultare,
având ca obiect lucrările la care s-au constatat diferenţe de notare peste limita
prevăzută la pct. 15, cu centrele de examen la care a avut loc re-corectarea lucrărilor în
cauză şi cu corectorii care au participat la aceasta.
17. În urma afişării rezultatelor finale la proba teoretică şi cu caracter aplicativ, centrele de
examen transmit la sediul central al I.N.P.P.A., în original, întreaga documentaţie de
examen pe care o deţin, aferentă organizării şi desfăşurării activităţii de corectare de la
proba teoretică şi cu caracter aplicativ.
18. Toate formularele, borderourile, centralizatoarele şi orice altă documentaţie aferentă
organizării şi desfăşurării examenului precum şi orice proceduri şi termene privind
examenul de admitere în profesia de avocat, neprevăzute mai sus, se stabilesc de
comisia naţională de examen sau, după caz, de I.N.P.P.A. central.

5. Articolul 11 din Regulament se completează cu un nou alineat, având
următorul conţinut :
(2) Comisia de examen îşi va desfăşura activitatea cu respectarea
prevederilor prezentului Regulament şi a coordonatelor metodologice
principale prevăzute la Anexa nr 4.
6. Se completează partea finală a Anexei nr. 3 la Regulamentul – cadru cu
următoarele prevederi :
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Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în
vederea pregătirii pentru examen se vor actualiza, în raport de
modificările legislative intrate în vigoare până la data prezentei decizii,
cu mențiunea că din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (C. Civ.)
fac obiect al examinării numai dispozițiile privitoare la actul juridic civil
(art.1164 C.civ. –art. 1329 C. civ.) si aplicarea legii civile în timp (art.6art.8 C. civ) și dispozitiile legale corespunzatoare acestor prevederi
legale cuprinse în Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil privind aplicarea legii civile în timp.
Fac obiect de examinare și modificările Codului de procedură civilă
cuprinde în Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil
Art. II. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Uniunii Naţionale a
Barourilor din România şi se comunică barourilor și Institutului National pentru
Pregatirea si Perfectionarea Avocaților-INPPA, care va asigura transmiterea ei
către centrele teritoriale INPPA.
Art. III. Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire
în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea
şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de
avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit
examneul de definitivat în alte profesii juridice, (REGULAMENT), adoptat prin
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011 se va republica pe pagina
web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi pe cea a INPPA.
P R E Ş E D I N T E U.N.B.R.,
av. dr. Gheorghe FLOREA
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