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D E C I Z I A NR. 123 

29  august  2013  
Privind  validarea  rezultatelor    verificarii conditiilor  de  primire  in profesia  de avocat 

sesiunea  SEPTEMBRIE 2013. 

  

          În   conformitate  cu  dispoziţiile  articolului  56  alineatul  2 litera a,b şi  e   din Legea  nr.  

51/1995  privind  organizarea  si  exercitarea  profesiei  de  avocat -  cu  modificările  ulterioare - 

,a  articolului  73  alineatul 3  din  Statutul Profesiei  de  avocat raportat la  articolul  7 alineatul  

9,10 si a articolului  36  alineatul  8  din  Regulamentul  -  cadru  privind  organizarea  şi  

exercitarea  profesiei  de  avocat ,aprobat  prin  Hotararea  nr. 04/2011 din 08  iulie  2011 a  

Consiliului  U.N.B.R. ,republicată  conform  articolului III  din  Hotărârea  nr. 357/03.03.2012 a 

Consilului  U.N.B.R. ,modificată  prin  Hotărârea  numarul 693 din 28  martie  2013 ,  în  urma  

verificării  dosarelor  candidaţilor, depuse la Baroul  Tulcea în  vederea participării la examenul 

de  primire  în  profesia de  avocat-  care  se  va  desfaşura  la  INPPA central ( Bucureşti)  - 

sesiunea  septembrie  2013, în şedinta  din 29  august  2013, 

CONSILIUL   BAROULUI  T U L C E A  

D E C I D E : 

 

                         Art.1 – Constată  că  sunt  îndeplinite  condiţiile şi  dispune  înscrierea la  

examenul de  primire  în profesia de  avocat - sesiunea  septembrie  2013 -  în  vederea 

dobândirii  titlului  profesional  de  avocat  stagiar, a  următorilor candidaţi : 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Observţii  Baroul  

1 GAROFIL M. Iancu Dosar  complet Tulcea 

2 GHEORGHE G. Cristian - Marius Dosar complet  Tulcea 

3 GRIGORAŞ V. Florian Dosar complet Tulcea 

4 ILICEA A. Ana - Maria - Cristina Dosar comp;et Tulcea 

5 MARTINCIUC N. Dan - Temur 

Dosar incomplet, cu 
angajamentul candidatului ca îşi 
completează dosarul în termenul 
legal  Tulcea 

6 TÂRNĂ C. Liviu Dosar complet Tulcea 

 

Art.2 – Constată  că  sunt îindeplinite  condiţiile şi  dispune  înscrierea la  examenul de  

primire  în profesia de avocat  -  sesiunea  septembrie 2013 -  a persoanelor  care  au  

absolvit  examenul  de  definitivat   în  alte  profesii  juridice  ,după cum urmează: 

 

1 CADAR M. George-Gabriel  Dosar complet  Tulcea 

 

                       Listele  candidatilor  au  fost  afişate  pe  site-ul  Baroului  Tulcea. 

DECAN, 

 

Avocat Nicoleta Purice 
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