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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

Comisia Permanentă 
 
 
 

 
DECIZIA Nr. 156/03.09.2020 

privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor 
achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul 
de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului 

National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea 
dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în 
profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de 

definitivat în alte profesii juridice  
- sesiunea septembrie 2020 - 

 
  

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33 - 37 din Statutul 
profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare 
Statut), 
 În baza delegării primite de la Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din 
România (U.N.B.R.), prin Hotărârea nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen 
și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020,   

Comisia Permanentă a U.N.B.R., întrunită în ședința din data de 3 septembrie 
2020, în urma dezbaterilor referitor la problematica privind stabilirea condițiilor și 
cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidați,  

 
 

DECIDE: 
 
 

Art. 1 – Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care: 
a) nu au depus/înregistrat on-line dosarul de înscriere la examen;  
b) care s-au prezentat la locul examenului fără a îndeplini condițiile sanitare impuse de 
normele de securitate epidemiologică în contextul măsurilor de prevenire a infectării cu 
virusul Covid-19 și au refuzat să participe la examen într-o sală special amenajată 
pentru persoanele aflate în această situație și să semneze o declarație în acest sens. 
 
Art. 2 – (1) Se restituie parțial (600 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care: 
a) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii sau 
invalidării cererilor de înscriere la examen, până la momentul publicării listelor cu 
repartizarea candidaților pe spații de examen 
b) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei până la momentul publicării listelor 
cu repartizarea candidaților pe spații de examen.  
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(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), din suma de 600 lei, care nu este supusă restituirii: 
a) suma de 480 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a 
cererilor de înscriere; 
b) suma de 120 de lei va fi reținută de Institutul National pentru Pregătirea şi 
Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A) în contul operațiunilor efectuate cu logistica 
documentară a examenului.  
 
Art. 3 – (1) Se restituie parțial (400 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei după momentul 
publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.  
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), din suma de 800 lei, care nu este supusă restituirii: 
a) suma de 600 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a 
cererilor de înscriere; 
b) suma de 200 de lei va fi reținută de I.N.P.P.A în contul operațiunilor administrative 
privind asigurarea spațiilor de examen.  
 
Art. 4. – (1) Prezenta decizie se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și 
va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..  
(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei decizii pe paginile de web ale 
acestora. 
  
 Adoptată astăzi, 3 septembrie 2020 în ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R., 
desfășurată la București. 
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