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HOTĂRÂRE  
 

Avand in vedere dispozitiile H.C.B.B. nr. 13/18.08.2016 privind rezultatele verificarii 
indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la 
examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în vederea 
dobândirii titlului profesional de avocat stagiar si a candidatilor care au solicitat inscrierea la 
examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat 
în alte profesii juridice, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 
septembrie 2016,  

Luand in considerare prevederile art. 2 si art. 3 alin. (1), alin. (3) si alin. (4) din Hotararea 
Consiliului U.N.B.R. nr. 97/04.06.2016, 

Tinand cont de prevederile art. 7 alin (12-13) si art. 27 alin (11-12) din Regulamentul-
cadru de examen adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R nr. 98/04.06.2016, 

Ca urmare a faptului ca s-au inregistrat contestatii ale candidatilor respinsi si calificand 
contestatiile formulate ca fiind proceduri gratioase (cereri prealabile), precum si cereri de 
indreptare a unor erori materiale strecurate in Anexa nr. 1 la H.C.B.B. nr. 13/18.08.2016, 

Procedand la reverificarea dosarelor candidatilor care au formulat cereri prealabile, in 
raport si de inscrisurile anexate de unii dintre candidati, precum si a cererilor de indreptare a 
erorilor materiale,  

 
In baza dispozitiilor art. 56 alin. (2) lit a) si e) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat, republicata,  
In temeiul prevederilor art. 73 alin (3) din Statutul profesiei de avocat, 

 
 
 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1 Se modifica lista cuprinzand rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de 
inscriere la examenul de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la 
examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în vederea 
dobândirii titlului profesional de avocat stagiar (Anexa nr. 1 la H.C.B.B. nr. 13/18.08.2016), cu 
urmatorul candidat, admis in urma reverificarii si completarii dosarelor: 

 
- BOJICA-ANINOIU Adina-Irina 
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Art. 2 Se modifica lista cuprinzand rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de 

inscriere la examenul de primire in profesia de avocat a candidatilor inscrisi la examenul de 
primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii 
juridice, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, 
cu exceptia conditiei privind definitivarea in functia juridica exercitata anterior, conform art. 2 
alin (4) din Regulamentul-cadru de examen adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 
98/04.06.2016 (Anexa nr. 2 la H.C.B.B. nr. 13/18.08.2016), cu urmatorul candidat, admis in 
urma reverificarii si completarii dosarelor: 

 
- BALAN Adriana 

 
Art. 3. Se mentine solutia de neinscriere a urmatorilor candidati care au solicitat inscrierea 

la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în vederea 
dobândirii titlului profesional de avocat stagiar si care au formulat cereri prealabile: 

 
- NEACŞU Diana-Elena 
- STAN Irina-Elena 
- LONCA Elena 
 
Art. 4. Se mentine solutia de neinscriere a urmatorilor candidati care au formulat 

contestatii la rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de inscriere la examenul de primire în 
profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, 
în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016: 

- LEFORT Elena-Carmen 
- VOICU Gheorghe 
- VINTILA Gabriela 
- LĂZĂROIU Iulian 
- BUZATU Cristian-Mădălin 
- CHIRIŢĂ Claudiu-Ştefănel 
 
 
Art. 5. Se completeaza Anexa nr. 1 din H.C.B.B. nr. 13/18.08.2016 cu urmatorii 

candidati declarati respinsi ca urmare a neindeplinirii conditiilor de inscriere la examenul de 
primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii 
juridice, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv care au optat, in  
conformitate cu  dispozitiile art. 4 si art. 5 din H.C.B.B. nr. 13/18.08.2016,  inscrierea la 
examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în vederea 
dobândirii titlului profesional de avocat stagiar:  

 
- LĂZĂROIU Iulian 
- BUZATU Cristian-Mădălin 
- CHIRIŢĂ Claudiu-Ştefănel 
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Art. 6. Se completeaza lista candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat care 

au solicitat inscrierea la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul 
I.N.P.P.A., în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar, cu urmatorul candidat 
declarat respins ca urmare a depunerii peste termen a dosarului de examen:  

 
- VESCU Maria Silvia 

 
Art. 7.  Se inainteaza catre I.N.P.P.A. Comisia de Examen, dosarele tuturor candidatilor 

care au formulat contestatie si pentru care s-a mentinut solutia de neinscriere, precum si dosarele 
candidatilor care au formulat cerere catre Comisia Permanenta a U.N.B.R., in baza dispozitiilor 
art. 3 alin. (4) din Hotararea Consiliului U.N.B.R nr.. 97/04.06.2016. 

 
Art. 8.  Se dispune indreptarea erorilor materiale cu privire la numele urmatorilor 

candidati la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în 
vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar si definitiv: 

 
- ADAM Anina-Roxana 
- DANCIULESCU Iulian 
- NISTOR-CIRSTOC Constantin-Alexandru 
- ONUJEC Oxana 
- BARBU Ioana 
- COTOR Codruta-Denisa 
- NITU Ecaterina-Alina 
- SAVU Andreea-Georgiana 
- GAGA Lorena-Gabriela 
 
Art. 9. Se publica rezultatele reverificarii dosarelor, in Anexa nr. 1 si 2. la prezenta 

hotarare. 
 
Art. 10. Prezenta hotarare insotita de anexe se aduce la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe site-ul baroului si se comunica I.N.P.P.A. 
 
Art. 11. Compartimentul Secretariat-Cancelarie va aduce la indeplinire dispozitiile 

prezentei hotarari.  
 
 
 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI 
 

DECAN, 
Av. Dr. Ion DRAGNE 

 
 
 
 

Nr. 14/23.08.2016 


