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EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA
SESIUNEA NOIEMBRIE 2014
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 9 decembrie 2014
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 9 decembrie 2014, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de elaborare a
subiectelor cu privire la aceste contestaţii,
CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE:
I. La disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, se admit contestaţiile la Întrebarea nr. 6 de la
Grila nr. 1 (respectiv 10 – Grila nr. 2, 3 – Grila nr. 3, 1 - Grila nr. 4), se dispune acordarea punctajului aferent
acesteia pentru toţi candidaţii are au indicat corecte răspunsurile „AC” sau numai „A”.
Motive:
Răspunsul de la lit. c) implică un element în plus, străin de enunţul grilei - pactul de quota litis. Din motivarea
clientului rezultă că acesta a cerut restituirea parţială a onorariului raportat la complexitatea cauzei şi munca
depusă de avocat. Nici din punctul de vedere al avocatului nu se face o apărare în sensul că nu ar fi un pact de
quota litis. Deci speţa cu care a fost investit decanul nu pune această problemă. Mai mult decât atât, nici situaţia
de fapt nu concordă la ideea unui eventual pact de quota litis. În consecinţă, pronunţarea decanului în acest sens,
nu ar avea sens. Se propune admiterea contestaţiei şi reţinerea ca răspuns corect atât a variantei „A” cât şi a
variantei „AC”. Nu ar trebui depunctaţi candidaţii care au bifat numai varianta „A” deoarece prin introducerea
unui element de fapt care nu era în enunţul grilei şi care nu rezultă nici din problema de drept generată de grilă,
se putea genera un dubiu cu privire la corectitudinea răspunsului de la punctul „C”. În concluzie, propunem
punctarea ambelor variante de răspuns: „A” şi „AC”.

Se resping celelalte contestaţii, ca nefondate.
II. La disciplina Drept civil, se resping toate contestaţiile, ca nefondate.
III. La disciplina Drept procesual civil, 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 în termen de 3 zile de la publicarea prezentului proces-verbal 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.
P R E Ş E D I N T E,
Av. dr. Traian Briciu

