
UNIUNEA NAŢIONALĂA BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA Nr. 1/05.09.2015
privind organizarea examenului de primire În profesie

• sesiunea septembrie 2015 -

În conformitate cu prevede rile art. 17 alin. (1), art. 66 Iit. h) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea ş i exercitarea profesiei de avocat, repub l icată , cu modifică ri le ş i

completările ulterioare (denumită În continuare Lege), ş i ale art. 33 - 37 din Statutu l
profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit În continuare Statu t),

Consiliul U.N.B.R., Întrunit În şed inţa din 05 septembrie 2015, a dezbătut ş i a
aprobat măsurile priv ind organ izarea examenului de primire În profesia de avocat În anul
2015 şi a adoptat u rmătoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Ia act de măsu rile decise de Comisia Permanentă a UNBR pentru
organ izarea examenulu i.

Art. 2. Ia act de partic iparea la desfăşurarea examenului a membrilor Comisiei
Permanente repartizaţi pe centre de examen. Costurile impuse de aplicarea acestei măsu ri

se vor suporta din buge tul examenului.

Art. 3. Aprobă ca finalizarea ş i validarea examenulu i să se desfăşoare potrivit
regulilor aplicate la sesiunea de examen de prim ire În profesia de avocat - septembrie
2014.

Art. 4. - (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R.
(www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor , I.N.P.P.A. Centra l - Bucureşti , centrelor
teritoriale ale I.N.P.P.A. ş i membrilor Consil iulu i U.N.B.R..

(2) I.N.P.P.A. Central - Bucureşt i , centrele ter itoriale ale I.N.P.P.A. şi barou rile vor
asigura publicarea prezentei hotă râ ri pe pag inile de web ale aces tora .

Adoptată azi 05 septembrie 2015 În şedinţa Consiliului U.N.B.R. desfăşurată la
Eforie Nord.

CONSILIUL U.N.B.R.

= Conform cu originalul =
_ aflat În arhiva UNBR.
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