
ANEXA 1 la HOTĂRÂREA NR. 210 / 10-11.12.2021 

 
MODIFICĂRI ALE PREVEDERILOR 

 REGULAMENTULUI - CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de 
avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor – I.N.P.P.A. (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 

 

1. Alin. (1) al Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) La examenul prevăzut la art.1 se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la art. 12 din Lege, de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și 

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și de art. 15 alin. (1) lit. d) 

din Statutul profesiei de avocat”. 

2. La Art. 7, după alin. (8), se adaugă un alineat nou – alin. Alin. (81) – având  
următorul conținut: 

„(81) Candidații care au absolvit studii juridice la instituții de învățământ superior din 

străinătate vor depune actele de studii, în copie legalizată, însoțite de atestatul de echivalare 

a studiilor eliberat de Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor. Actele de studii vor atesta absolvirea de către candidat a studiilor 

juridice cu durata de 4 ani (corespunzând unui număr de 240 ECTS) și cunoașterea de către 

acesta a dreptului român, potrivit prevederilor Anexei 4 pct. 3 a Legii nr. 200/2004 privind 

recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 

România”. 

3. La Art. 7, după alin. (14), se adaugă un alineat nou – alin. Alin. (141) – având  
următorul conținut: 

„(141) Consiliul U.N.B.R. poate hotărî ca depunerea cererii de înscriere și a documentației 
de înscriere la examen să fie realizată și în sistem on-line. În acest caz, documentația de 
înscriere transmisă electronic de candidatul care a promovat examenul se va verifica de către 
barou, cu prilejul soluționării cererii de înscriere în barou a acestuia, prin compararea 
corespondenței dintre documentele fizice depuse de candidat la barou și cele transmise 
anterior în sistem electronic. Discrepanțele dintre documentele fizice și cele transmise 
electronic, constatate de barou, pot atrage invalidarea rezultatelor obținute de candidat la 
examen”.    

4. La Art. 28, după alin. (8), se adaugă un alineat nou – alin. Alin. (81) – având  
următorul conținut: 

„(81) Candidații care au absolvit studii juridice la instituții de învățământ superior din 

străinătate vor depune actele de studii, în copie legalizată, însoțite de atestatul de echivalare 

a studiilor eliberat de Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor. Actele de studii vor atesta absolvirea de către candidat a studiilor 

juridice cu durata de 4 ani (corespunzând unui număr de 240 ECTS) și cunoașterea de către 



acesta a dreptului român, potrivit prevederilor Anexei 4 pct. 3 a Legii nr. 200/2004 privind 

recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 

România”. 

5. La Art. 28, după alin. (14), se adaugă un alineat nou – alin. Alin. (141) – având  
următorul conținut: 

„(141) Consiliul U.N.B.R. poate hotărî ca depunerea cererii de înscriere și a documentației 
de înscriere la examen să fie realizată și în sistem on-line. În acest caz, documentația de 
înscriere transmisă electronic de candidatul care a promovat examenul se va verifica de către 
barou, cu prilejul soluționării cererii de înscriere în barou a acestuia, prin compararea 
corespondenței dintre documentele fizice depuse de candidat la barou și cele transmise 
anterior în sistem electronic. Discrepanțele dintre documentele fizice și cele transmise 
electronic, constatate de barou, pot atrage invalidarea rezultatelor obținute de candidat la 
examen”.    

  


