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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 390 
PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA 
STATUTULUI INSTITUTULUI NAŢIONAL  

PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR 
31 martie 2012 

 
 
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 31 
martie 2012, 
 
Având în vedere dispoziţiile art. 66 lit. f) şi lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
 
Luând în considerare Hotărârea nr. 387 a Consiliului UNBR din data de 3 martie 
2012, privind modificarea Statutului profesiei de avocat, adoptată cu 
respectarea Hotărârii nr. 14 a Congresului avocaţilor, Bucureşti, iunie 2011; 
 
Luând în considerare propunerile de modificare ale Statutului INPPA, înaintate la 
Consiliul UNBR, până la data de 3 martie 2012, de către Consiliul de Conducere 
al INPPA şi de către barouri, 
 
Luând în considerare dezbaterile din cadrul şedinţei Comisiei Permanente din 02 
martie 2012, privitor la punctul 6 al ordinii de zi aprobate, referitor la "Măsurile 
organizatorice pentru activitatea INPPA", consemnate în procesul-verbal de 
şedinţă,  
 
Ţinând cont de dezbaterile şi votul exprimat în cadrul şedinţei Consiliului UNBR 
din 03 martie 2012 privitor la punctul de la ordinea de zi aprobată referitor la 
"Măsurile organizatorice pentru activitatea INPPA", consemnate în procesul-
verbal de şedinţă, 
 
Având în vedere propunerile înaintate Consiliului UNBR, conform menţiunilor 
procesului verbal al şedinţei Consiliului UNBR din 3 martie 2012 şi dezbaterilor 
din 31 martie 2012,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  
Art. I. Statutul Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România nr. 388 din 03 martie 2012, se 
modifică, după cum urmează: 
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1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
  
Art. 1. - Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 
denumit în continuare I.N.P.P.A. se înfiinţează în baza art. 66 lit. f) din 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată (în temeiul art. VI din Legea nr. 270/2010 privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 872 din 28 decembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare), în 
Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările aduse prin 
O.U.G. nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (Monitorul 
Oficial nr. 113 din 14 februarie 2011), a prevederilor Statutului profesiei 
de avocat publicat în Monitorul Oficial al României nr. 898 din 19 
decembrie 2011 precum şi a celorlalte acte normative privind exercitarea 
profesiei de avocat. 
   
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 3. - Sediul I.N.P.P.A. este stabilit în Bucureşti, Str. Vulturilor nr. 23, 
sector 3.  
  
3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 4. - (1) I.N.P.P.A. înfiinţează centre teritoriale ale INPPA. 
(2) Centrele teritoriale se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului de 
Conducere al I.N.P.P.A. Centrele teritoriale sunt organizare şi 
funcţionează conform Regulamentului Cadru al Centrelor Teritoriale 
aprobat de Consiliul de Conducere al INPPA. 
  
4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, 
(3), cu următorul cuprins: 
 
(3) Activitatea INPPA are vocaţie teritorială generală. INPPA asigură şi 
activitatea de centru teritorial pentru barourile de pe raza Curţii de Apel 
Bucureşti şi a Curţilor de Apel învecinate acesteia. 
 
5. La articolul 7, alineatul (1), înainte de litera a) se introduce o 
nouă literă, a1) cu următorul cuprins: 
 
a1) asigură desfăşurarea examenului de primire în profesia de avocat în 
condiţiile prevăzute de Lege şi Statutul profesiei de avocat; 
 
6. La articolul 7, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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b) elaborează programele de studiu pentru pregătirea profesională iniţială 
şi continuă şi propune Consiliului U.N.B.R. aprobarea acestora;  
 
7. La articolul 7, alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.  
 
8. La articolul 7, alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
f) organizează examenul de absolvire a INPPA, în conformitate cu 
regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul U.N.B.R.; 
 
9. La articolul 7, alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă 
literă, j),  cu următorul cuprins: 
 
j) asigură desfăşurarea examenului de dobândire a titlului profesional de 
avocat definitiv conform Statutului profesiei de avocat. 
 
10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:   
 
(2) Activităţile de pregătire profesională iniţială se desfăşoară în 
conformitate cu Programul de pregătire adoptat de Consiliul UNBR. 
 
11. La articolul7, alineatul (3) se abrogă.  
 
12. Litera c) alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
c) Directorul INPPA. 
 
13. După alineatul (2) al articolului 9, se introduce un nou alineat 
(3) cu următorul cuprins: 
 
(3) Activitatea de conducere executivă curentă a INPPA este asigurată de 
managerul Institutului. 
  
14. Articolul 10 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
2) Consiliul Institutului este format din 9 (nouă) membri desemnaţi 
pentru o perioadă de 4 ani la propunerea Comisiei Permanente a UNBR. 
 
 15. Articolul 11 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
(3) Preşedintele Consiliului Institutului reprezintă I.N.P.P.A. în relaţiile cu 
terţii. În acest scop poate delega atribuţiile, în tot sau în parte, membrilor 
Consiliului INPPA. În situaţii speciale şi punctuale atribuţiile pot fi delegate 
Directorului executiv al INPPA.   
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16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
Art. 12. - (1) Conducerea permanentă a I.N.P.P.A. este asigurată de un 
director numit de Consiliul Institutului.  
(2) Pentru activitatea depusă, directorul primeşte o indemnizaţie stabilită 
de Comisia Permanentă a U.N.B.R..  
 
17. Articolul 13, înainte de litera a) se introduce o nouă literă, a1) 
cu următorul cuprins: 
 

a1) elaborează proiectul regulamentului examenului de primire în profesia 
de avocat; 
 
18. Articolul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   
a) elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare al 
INPPA şi îl supune spre aprobare Consiliului UNBR: 
 
19. Articolul 13, litera c) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
c) selectează formatorii I.N.P.P.A. în vederea organizării şi desfăşurării 
activităţilor de formare profesională iniţială şi continuă în cadrul 
I.N.P.P.A.; 
 
20. Articolul 13, litera f), se va completa şi va avea următorul 
conţinut: 
 
f) Stabileşte modul de evaluare si notare a cursanţilor pe parcursul 
desfăşurării pregătirii precum şi la finalul acesteia în vederea obţinerii 
diplomei de absolvire, în conformitate cu regulamentul de examen 
adoptat de Consiliul UNBR, conform art. 66 litera h) din Legea nr. 
51/1995. 
 
21. La articolul 14 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
(2) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate într-un proces verbal. 
 
22. Articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

(2) Preşedintele Consiliului Institutului poate delega o parte din atribuţiile 
sale, conform art. 11 alin.3 din prezentul statut. 
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23. Articolul 16 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
(1) Directorul INPPA are următoarele atribuţii principale: 
 
24. Articolul 16 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
(3) Prin hotărârea Consiliului INPPA, atribuţiile directorului executiv al 
I.N.P.P.A. vor putea fi delegate, în tot sau în parte, şefilor de 
departamente.   
 
25. Articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

4) Fiecare membru al Consiliului Ştiinţific va avea calitatea de consultant 
ştiinţific pentru una din următoarele secţiuni:  
a) drept privat; 
b) drept public; 
c) organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

 
26. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 21. - În cadrul I.N.P.P.A. se constituie şi funcţionează un serviciu 
tehnico-administrativ şi de secretariat, conform hotărârii Consiliului 
Institutului, care este coordonat de managerul INPPA. 
 
Art. II. Statutul I.N.P.P.A. va fi republicat, dându-se textelor o nouă 
numerotare.  
 
 
Art. III. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), a Institutului 
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA 
(www.inppa.ro), se comunică INPPA, care va asigura transmiterea ei 
către centrele teritoriale şi tuturor barourilor, prin e-mail. 

 
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


