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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
  Consiliul Uniunii 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 153/ 03.09.2016 
privind stabilirea cuantumul restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxă 

de examen, în vederea susţinerii examenului de primire în profesia de 
avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 

Perfecţionarea Avocaţilor (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 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările 
ulterioare (denumit în continuare Statut),  
 
Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/ 04.06.2016 pentru republicarea în 
formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în 
profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor (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, astfel cum acesta a fost modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 96 
din 04.06.2016, privind completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului 
de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor 
 
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 03 septembrie 2016, a adoptat următoarea 

 

HOTĂRÂRE:  

 Art. 1. – (1) Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor 
care nu au depus la barou dosarul de înscriere la examen.  

(2) Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au 
depus la barou dosarul de înscriere la examen și ale căror cereri de înscriere la examen nu 
au fost validate.  

 
 Art. 2. – (1) Se restituie parţial (600 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului şi restituirea taxei, până la data de 
07 septembrie 2016, când urmează a fi afişate listele finale ale candidaţilor la examen.  
 



 (2) Se restituie parţial (600 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului şi restituirea taxei, ca urmare a 
respingerii cererilor de înscriere la examen, la momentul afişării listelor finale ale candidaţilor 
la examen. Diferenţa de 400 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operaţiunile de 
primire a cererilor de înscriere.  
 
 Art. 3. – Se restituie parţial (500 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen 
persoanelor care solicită barourilor retragerea dosarului şi restituirea taxei după data afişării 
listei finale a candidaţilor la examen. Diferenţa de 400 de lei va fi virată barourilor care au 
efectuat operaţiunile de primire a cererilor de înscriere iar diferenţa de 100 de lei va fi reţinută 
de INPPA pentru operaţiunile parţiale administrative privind asigurarea spaţiilor de examen.  
 
 Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică barourilor, INPPA, care va duce la îndeplinire 
dispoziţiile prezentei şi se publică pe paginile de internet ale UNBR şi INPPA. 
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