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EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA 
SESIUNEA NOIEMBRIE 2015 

Comisia Naţională de Examen 
 

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 7 decembrie 2015 
 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA, 
 Comisia naţională de examen,  
 Analizând contestaţiile la formularea subiectelor şi stabilirea baremului de evaluare şi notare la proba de 
examen din data de 7 decembrie 2015, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de elaborare a 
subiectelor cu privire la aceste contestaţii,  
 

CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE: 
 
I. La disciplina Drept procesual civil, se admit contestaţiile la Întrebarea nr. 23 de la Grila nr. 1 (respectiv 30 – 
Grila nr. 2,  22  – Grila nr. 3, 22 - Grila nr. 4), în sensul că se dispune anularea întrebării. Se acordă 1 punct 
pentru această întrebare tuturor candidaților. 
 
Motive: 
 
În conformitate cu art. 10 alin. 1 din Hotărârea UNBR nr. 525/01.09.2012 privind adoptarea Regulamentului 
examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor fiecărei întrebări 
din cadrul probei scrise îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, 
existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă. Din sintagma ”din care” rezultă faptul că numărul 
variantelor de răspuns trebuie să fie mai mare decât numărul maxim de răspunsuri corecte. 
Întrucât două dintre variantele de răspuns ale acestei grile sunt identice, rezultă că numărul variantelor de 
răspuns este același cu numărul maxim de răspunsuri posibile corecte, situație care contravine reglementărilor 
mai sus menționate.  
 
Se resping celelalte contestații, ca nefondate. 
 
II. La disciplina Drept civil, se resping toate contestaţiile, ca nefondate. 
  
III. La disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, se resping toate contestaţiile, ca nefondate. 
 
IV. La disciplina Drept penal, se resping toate contestaţiile ca nefondate. 
 
V. La disciplina Drept procesual penal, se resping toate contestaţiile, ca nefondate. 
 
Motivarea respingerii contestaţiilor se va publica cel mai târziu la 17 decembrie 2015 pe pagina de web a INPPA. 

* 
Se dispune refacerea baremului de corectare si evaluare. 
Se dispune corectarea lucrărilor în baza baremului refăcut în conformitate cu prezentul proces-verbal. 
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