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PROCES VERBAL 
privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate 

de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 25 septembrie 
2013 (disciplinele „Drept Civil” şi „Drept Procesual Civil”). 

 
 În conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 39 din "Regulamentul–cadru 
privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (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" 
adoptat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., 
republicată, 
 Comisia naţională de examen,  
 Analizând contestaţiile la baremul de evaluare şi notare la proba de examen 
din data de 25 septembrie 2013 (disciplinele „Drept Civil” şi „Drept Procesual Civil”), 
precum şi opiniile formulate de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu 
privire la aceste contestaţii,  
 

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE: 
 

1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor: 

a. Se admit în parte contestaţiile formulate la disciplina „Drept civil” 
(proba susţinuta de candidaţii la dobândirea titlului profesional de 
avocat stagiar) privind nepunctarea în barem a aspectelor privind 
„noţiunea”/”definiţia” şi „domeniul de aplicare” al leziunii şi, în 
consecinţă, se dispune după cum urmează: 
 
Baremul de evaluare şi notare la disciplina „Drept civil” (proba 
susţinuta de candidaţii la dobândirea titlului profesional de avocat 
stagiar) se va completa, la punctul 1 („Leziunea – viciu de 
consimţământ” – 4 puncte) cu o „Notă” având următorul conţinut: 
 
„Notă:  
Numai în cazul şi în măsura în care candidatul nu a tratat  
noţiunea/definiţia de leziune şi domeniul de aplicare al leziunii 
în cadrul celorlalte probleme cuprinse la prezentul  punct 1., se 
va acorda un punctaj de cel mult 0,75 puncte după cum 
urmează: 

0,25 puncte – noţiunea (urmând a se ţine seama de definiţiile 
date leziunii în doctrină); 
0,50 puncte – domeniul de aplicare, din care: 



- 0,25 puncte pentru domeniul de aplicare în cazul 
majorului; 

- 0,25 puncte pentru domeniul de aplicare în cazul 
minorului. 

Urmare aplicării celor de mai sus, în nici un caz nu se va putea 
depăşi punctajul de 4 puncte alocat prezentului punct 1 (4 
puncte). 
Dispoziţiile cuprinse în prezenta Notă nu se aplică candidaţilor 
care au tratat subiectul de la punctul 1 conform Codului Civil, 
fără referire la aspectele doctrinare (noţiune/definiţie, domeniu 
de aplicare), cărora li se aplică baremul fără luarea în 
considerare a prezentei Note”. 

 
b. Baremul de evaluare şi notare la disciplina „Drept civil” (proba 

susţinuta de candidaţii la dobândirea titlului profesional de avocat 
stagiar), completat conform prevederilor de la punctul a), se va 
republica; 

 
c. Se resping toate celelalte contestaţii la baremul de notare şi 

evaluare la disciplina „Drept Civil”, formulate de candidaţii care s-au 
prezentat la proba de examen din data de 25 septembrie 2013. 

 
2. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, se resping toate contestaţiile la baremul de notare şi 
evaluare la disciplina „Drept Procesual Civil”, formulate de candidaţii care 
s-au prezentat la proba de examen din data de 25 septembrie 2013. 
 

3. În consecinţă, cu completarea prevăzută la punctul 1 lit. a) de mai sus, se 
validează baremele de notare şi evaluare la disciplinele „Drept Civil” şi 
„Drept Procesual Civil”. 
 

4. Prezentul proces verbal se va comunica Vice-Preşedinţilor coordonatori ai 
centrelor de examen, care îl vor publica prin afişare la uşa clădirilor de 
examen şi prin postare pe paginile web ale centrelor de examen ale 
I.N.P.P.A. precum şi pe pagina web a U.N.B.R. 
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