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Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 
CONSILIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 21 

privind aprobarea modelului de aviz conform 
pentru transferul dintr-un centru în altul 

 
25 ianuarie 2013 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (3) şi (5), art. 311 alin. (4) 

din Statutul profesiei de avocat,  
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. b) şi art. 13 lit. k) 

din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi 
art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA 

 
în acord cu art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului de Conducere al 

INPPA nr. 6 din 31 august 2012 şi cu art. 5 alin. (3) din Statutul Institutului 
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 

 
Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul consfătuirii de lucru 

între conducerea executivă  a U.N.B.R., Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. şi 
reprezentanţii centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., organizată în perioada 23-27 
iulie 2012, consemnate în minuta încheiată cu această ocazie, 
 
 Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. – (1) Aprobă modelul avizului conform pentru transferarea 
cursanţilor INPPA de la un centru teritorial al INPPA la altul, astfel cum acesta 
este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.   

(2) Transferul operează pentru avocaţii stagiari, cursanţi INPPA, prinşi în 
evidenţele INPPA şi ale centrelor teritoriale ale INPPA, ca urmare a arondării 
teritoriale a barourilor la INPPA şi la centrele teritoriale ale INPPA. Rămân 
aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului de Conducere al 
INPPA nr. 6 din 31 august 2012.  

(3) Cererea de eliberare a avizului conform se adresează de avocatul 
stagiar – cursant INPPA – directorului centrului de la care se solicită transferul.  

(4) Avizul conform împreună cu documentele justificative se anexează 
cererii de transfer de la un centru la altul, care se înaintează spre soluţionare 
Consiliului de Conducere al INPPA. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică tuturor centrelor teritoriale ale 

INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.  
 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE CONDUCERE AL INPPA, 
 

  
Av. dr. Gheorghe FLOREA 
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Anexa la Hotărârea nr. 21/25 ianuarie 2013 
 
 
 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 
CENTRUL TERITORIAL INPPA ______ 

 
 
 

AVIZ CONFORM 
pentru transferul dintr-un centru în altul 

al doamnei / domnului avocat ___________________________ 
 
 

În temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului de Conducere al 
INPPA nr. 6 din 31 august 2012,  

 
Luând act de cererea înregistrata sub nr. __________, formulată de 

dna/dl av. stagiar __________________________________________, înscris 
în Baroul ________________1, prins în evidenţele Institutului Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor / Centrului teritorial al INPPA, începând 
cu data de _____________ ,  

 
 

Consiliul Centrului Teritorial  
DECIDE: 

 
Art. 1. – Având în vedere documentele depuse împreună cu cererea de 

eliberare a avizului conform, avizează favorabil / nefavorabil solicitarea privind 
transferul doamnei / domnului av. _______________________.  

 
Art. 2. – Prezentul aviz se comunică doamnei/domnului avocat _______ 

_____________, INPPA Bucureşti, centrului teritorial la care a fost solicitat 
transferul.  

 
 
 

CENTRUL TERITORIAL _____ AL INPPA  
DIRECTOR 

 
 
 

 

                                            
1 Se vor ataşa deciziile de primire în profesia de avocat şi de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari 


