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DECIZIA Nr. 149/4 
din 29 septembrie 2014 

 
 
 Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, convocată în şedinţă 
electronică la data de 29 septembrie 2014,  
 - având în vedere Hotărârea nr. 1031/06 septembrie 2014 a Consiliului Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România prin care se mandatează Comisia Permanentă să îndeplinească în numele 
Consiliului UNBR atribuţia prevăzută de art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare 
Lege) şi art. 37 din Statutul profesiei de avocat; 
 - având în vedere rezultatele examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru 
persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 
2014 (în continuare examenul); 
 - având în vedere Decizia nr. 149/29 septembrie 2014 a Comisiei Permanente a Consiliului 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin care s-a validat examenul susmenţionat, 
 - în temeiul art. 17 din Lege şi art. 37 din Statutul profesiei de avocat,  
 

DECIDE:  

Art. 1. – Se aprobă primirea în profesia de avocat a candidaţilor declaraţi admişi la examen şi 
care au depus cererea de înscriere la examen la Baroul Bacău, conform anexei la prezenta decizie. 
 
 Art. 2. – Baroul Bacău va proceda la comunicarea prezentei decizii către persoanele prevăzute 
în anexă, va păstra evidenţa acestora şi va efectua înscrierea în tabloul avocaţilor, cu respectarea 
condiţiilor şi după îndeplinirea formalităţilor prevăzute de Lege şi Statutul profesiei de avocat. 
 

 
PREŞEDINTE  U. N. B. R. , 

 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
 
 
 



 

 

 Anexă la Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 149/4 din 29 septembrie 2014 

 

Lista persoanelor primite în profesia de avocat în calitate de avocat stagiar urmare promovării 
examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014: 
 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Centrul: Baroul: 

1.  BĂNCILĂ R. Marius-Alexandru INPPA Iaşi Bacău 

2.  BELEUŢĂ O. Răzvan INPPA Iaşi Bacău 

3.  DĂNĂILĂ C. (CONSTANTIN) Mirela INPPA Iaşi Bacău 

4.  DAVID A. Edmond-Leonard INPPA Iaşi Bacău 

5.  IBĂNESCU C. Corina-Steliana INPPA Iaşi Bacău 

6.  ZĂRNESCU V. Alina-Alexandra INPPA Iaşi Bacău 

 


