
 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 5 / 24.04.2009 

 

  Având în vedere: 
- Rezoluţia CCBE din Noiembrie 2000 asupra pregătirii profesionale a avocaţilor din UE 
- Propunerile formulate de I.N.P.P.A. pentru reorganizarea activităţii I.N.P.P.A. prin înfiinţarea şi 

funcţionarea Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.; 
- Hotărârea nr.10/2008 a Consiliului I.N.P.P.A. care priveşte înfiinţarea Centrului teritorial Craiova 

al I.N.P.P.A. 
- Hotărârea nr. 4 / 04.04.2009 a Centrului Teritorial Craiova al INPPA; 
- Art.276, alin.(1) din Statutul Profesiei de Avocat 
- Art.2, alin.(1) din Hotărârea nr.448/21.02.2009 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 

România privind aplicarea Hotărârii nr.14 a Congresului avocaţilor (2008) privind pregătirea 
profesională  a avocaţilor şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor 

- Dezbaterile din cadrul şedinţei Consiliului Director al Centrului teritorial INPPA Craiova din data 
de 24 aprilie 2009 

 

CONSILIUL  DE  CONDUCERE  AL CENTRULUI TERITORIAL CRAIOVA AL INPPA  
 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabilesc principiile de organizare a programului privind pregătirea profesională 
iniţială a avocaţilor stagiari aflaţi în anul II de stagiu din barourile afiliate la Centrul teritorial Craiova al 
INPPA pentru anul 2009-2010 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Se aprobă programa analitică din cadrul programului privind pregătirea profesională 
iniţială 2009-2010 coordonat de Centrul teritorial Craiova al INPPA conform Anexei 2 la prezenta 
hotărâre.  
 Art. 3. Consiliul de conducere din cadrul Centrului teritorial Craiova al I.N.P.P.A. va decide cu 
privire la lectorii care vor asigura predarea cursurilor de pregătire profesională iniţială dintre lectorii 
avizaţi de Centrul teritorial Craiova al INPPA.  
 Art. 4. Până la data de 1 mai 2009, barourile afiliate la Centrul teritorial Craiova al INPPA vor 
comunica lista avocaţilor stagiari înscrişi în program şi cererile de înscriere ale acestora în conformitate 
cu formularul anexat la Hotărârea nr.4/04.04.2009 a Consiliului de Conducere a Centrului teritorial 
Craiova al INPPA. 

Art. 5. Termenul de înscriere în cadrul programului de pregătire profesională iniţială 2009-2010, 
aprobat prin art.2 din Hotărârea nr.4 din 04.04.2009 a Centrului teritorial Craiova al INPPA, se 
prelungeşte până la data de 4 mai 2009. 
 Art. 6. Orarul cursurilor şi alte detalii despre organizarea acestora vor fi comunicate după 
constituire listelor avocaţilor stagiari înscrişi în cadrul programului de pregătire profesională iniţială. 
 Art. 7. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de secretariatul tehnic al Centrului 
teritorial Craiova al INPPA şi se publică pe site-ul www.inppacv.ro . 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Prof.univ.dr. 
Avocat Ion Turculeanu 
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