
 

HOTĂRÂRE 

Având  în  vedere  dispozițiile  H.C.B.B.  nr.  5/03.08.2017  privind  rezultatele  verificării
îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat a candidaților care au solicitat înscrierea la
examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (12-13) și art. 27 alin. (11-12) din Regulamentul-
cadru de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 242/17.06.2017,

Luând  în  considerare  prevederile  art.  3  din  Hotărârea  Consiliului  U.N.B.R.  nr.
243/17.06.2017,

Ca urmare a faptului că s-au înregistrat contestații ale candidaților respinși, calificate  ca
fiind proceduri grațioase (cereri prealabile), precum și cereri de îndreptare a unor erori materiale
strecurate în Anexa nr. 1 la H.C.B.B. nr. 5/03.08.2017,

Procedând la  reverificarea  dosarelor  candidaților  care  au  formulat  cereri  prealabile,  în
raport și de înscrisurile anexate de unii dintre candidați, 

Verificând  corectitudinea  înregistrarii  numelor  candidaților,  ca  urmare  a  cererilor  de
îndreptare a erorilor materiale, 

În baza dispozițiilor art. 12, art. 14, art. 17, art. 20, art. 56 alin. (2) lit a) și e) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 20 și art. 73 alin (6) din Statutul profesiei de avocat,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se  modifică  lista  cuprinzând  rezultatele  verificării  îndeplinirii  condițiilor  de
înscriere  la  examenul  de primire  în  profesia  de avocat  a candidaților  înscriși  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 2017,
(Anexa nr. 2  la H.C.B.B. nr.  5/03.08.2017), cu privire la următorii candidați, admiși în cadrul
procedurii prealabile, în urma reverificării și completării dosarelor:

MOROMETE CONSTANTIN COSMIN
VÂRGĂ IOAN
CROITORU ALEXANDRA IOANA
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Art. 2. Se menține soluția de neînscriere  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, pentru VARIAN GEORGETA IULIANA.

Art. 3. Se completează Anexa nr. 1 din H.C.B.B. nr. 5/03.08.2017 cu următorul candidat
declarat  respins  ca  urmare  a  neîndeplinirii  condițiilor  de  înscriere  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 a optat,  în   conformitate cu
dispozitiile  H.C.B.B. nr.  5/03.08.2017,  pentru înscrierea 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: 

VARIAN GEORGETA IULIANA

Art. 4.  Se înaintează către U.N.B.R., Comisia de Examen, dosarele tuturor candidaților,
inclusiv contestațiile înregistrate și cererile către Comisia Permanentă a U.N.B.R., formulate în
baza dispozițiilor art. 3 alin. (4) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R nr. 243/17.06.2017.

Art. 5.  Se dispune îndreptarea erorilor materiale cu privire la numele candidaților
la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017.

Art. 6. Se  publică  rezultatele  reverificării  dosarelor,  în  Anexa  nr.  1  si  2  la  prezenta
hotărâre.

Art. 7. Prezenta hotărâre însoțită de anexele cuprinzând rezultatele reverificării se aduce la
cunoștința  publică  prin  afișare  și  publicare  pe  site-ul  baroului  și se  comunică  I.N.P.P.A.  și
U.N.B.R.

Art. 8 Compartimentul Secretariat-Cancelarie va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei
hotărâri. 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI
DECAN,

Av. Dr. Ion DRAGNE

Nr. 6/08.08.2017
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