ANEXA nr. 3

RAPORT DE ACTIVITATE – DEPARTAMENTUL DE
COORDONARE A ASISTENŢEI JUDICIARE AL U.N.B.R.
Activitatea Departamentului de coordonare a asistenţei judiciare în perioada mai 2015
– februarie 2016 a înregistrat următoarele:
PERIOADA MAI-AUGUST 2015
I. La Uniunea Naţională a Barourilor din România s-a înregistrat, sub nr. 122-AUT-18.05.2015, adresa
nr. 34490/DSDPR/1/05.2015 prin care Administrația Națională a Penitenciarelor a solicitat lămuriri cu
privire la asistența judiciară asigurată de avocați la penitenciar, în condițiile prevederilor art. 106 alin. (2)
și (3) din Codul de procedură penală.
DCAJ-U.N.B.R. a transmis la data de 19.05.2015 Comisiei Permanente U.N.B.R. punctul de vedere cu
propunerile formulate, necesare Administrației Națională a Penitenciarelor în vederea finalizării unei
proceduri interne pentru ca audierea deținuților prin videoconferință să se desfășoare conform prevederile
legale în vigoare.
II. La Uniunea Naţională a Barourilor din România s-a înregistrat, sub nr.140-AUT-03.05.2015, adresa
emisă în dosarul nr. 16037/180/2013 prin care Judecătoria Bacău, conform încheierii de ședință din data
de 28.05.2015, a solicitat U.N.B.R. desemnarea unui apărător din oficiu în cauza având ca obiect
,,înșelăciunea” privind pe inculpatul Botomei Vasile, deoarece între inculpat, Baroul Bacău și Baroul
Neamț există conflicte de interese. De asemenea, pentru termenul din data de 28.05.2015, instanța a
dispus emiterea unei adrese către Baroul Vrancea pentru a fi desemnat apărător din oficiu, dar Baroul
Vrancea a comunicat că nu se poate desemna un apărător din oficiu pentru inculpat conform art.78 din
Legea 51/1995.
DCAJ-U.N.B.R. a emis adrese către Serviciul de Asistență Judiciară al Baroului Bacău și către
Serviciul de Asistență Judiciară al Baroului Galați prin care s-a solicitat acordarea asistenței judiciare
pentru inculpatul Botomei Vasile în dosarul nr. 16037/180/2013, în conformitate cu dispozițiile art. 71 din
Legea 51/1995 și art. 90 Cpp. Prin adresa nr. 140-AUT/24.06.2015, DCAJ a comunicat Judecătoriei
Bacău demersurile efectuate.
Baroul Bacău, prin adresa nr. 613/24.06.2015, înregistrată sub numărul 140-AUT/24.06.2015, a
comunicat că în dosarul nr. 16037/180/2013 aflat pe rolul Judecătoria Bacău, cu termen în data de
25.06.2015, privind pe inculpatul Botomei Vasile și partea civilă Moșneguțu Ciprian, este desemnat
avocat din oficiu.
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III. La data de 16.07.2015 s-a transmis prin e-mail, către barourile membre U.N.B.R., circulara nr. 27DCAJ prin care se solicitau următoarele: situația onorariilor estimate pentru anul 2016 privind asistența
judiciară din oficiu în materia penală, ajutorul public judiciar în materie civilă și comercială și curatela
specială; situaţia alocării fondurilor pentru plata avocaţilor care desfăşoară asistenţă judiciară la zi și
problemele întâmpinate în desfăşurarea asistenţei judiciare pe plan local.

SITUAŢIA

onorariilor estimate pentru asistenţa judiciară
- anul 2016
nr.
crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

baroul
B
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
BistriţaNăsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
CaraşSeverin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov

penal
C
900.000
500.000
917.500
1.860.000
1.800.000
623.775

civil –
a.p.j.
D
5.000
0
26.000
19.500
35.000
4.500

extrajudiciar

5.000
45.000
14.000

-

E
30.000
-

720.000
2.000.000
1.300.000
9.500.000
1.100.000
300.000

400.000
3.500

-

550.000
1.650.000
2.397.105
3.500.000
2.040.000
1.371.500
350.000
822.000
1.239.000
470.000

30.000
23.000
34.000
60.000
90.000
84.500
5.000
22.000
10.500
33.800

1.000
60.000
-

300.000

-

curatela
specială
F
12.000
5.000
15.000
85.000
35.000
3.000

total onorarii
C+D+E+F=G
917.000
535.000
958.500
1.964.500
1.870.000
631.275

55.000
18.000
80.000
65.000
200.000
11.000

780.000
2.063.000
1.394.000
9.865.000
1.700.000
314.500

20.000
20.000
27.000
120.000
120.000
71.500
10.000
22.000
9.500
-

600.000
1.694.000
2.458.105
200.000
1.000.000
3.740.000
2.250.000
1.527.500
650.000
365.000
866.000
500.000
1.259.000
503.800
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27.
28.
29.
30.
31.
nr.
crt.
A
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
baroul

850.000
1.200.000
984.682
1.800.000
520.000
penal

B
Prahova
Satu-Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea

C
3.500.000
700.000
183.900
518.000
1.500.000
420.000
330.225
935.000
600.000
1.125.000

20.000
3.200
2.500
2.535
12.000
5.000
civil –
extrajudiciar
a.p.j.
D
E
30.000
25.000
9.500
45.000
25.000
2.000
5.000
45.000
30.000
15.000
3.400
C+D+E+F

TOTAL

40.000
35.000
13.689
33.000
1.500
curatela
specială
F
20.000
20.000
8.100
12.000
50.000
10.000
42.000
20.000
50.000
32.500

910.000
1.240.700
1.000.906
1.845.000
540.000
total onorarii
C+D+E+F=G
3.550.000
745.000
201.500
575.000
1.575.000
432.000
1.300.000
377.225
1.000.000
680.000
1.175.900
total onorarii
57.754.411

STUAŢIA

restanţelor la onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară
înregistrate la data de 20.07.2015

nr. crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

baroul
B
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud

restanţe
D
0
400
0
0
37.595
34.950

obsevatii
C
La data de 31.07.2015
-
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi

0
0
70.323
629.176
0
0
49.470
299.305
0
169.095
0
0
0
0
17.110
0
0
249.550

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt

0
0
53.985
0
55.960

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Prahova
Satu-Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea

0
0
0
0
174.399,5
88.000
0
0
37.490
0

Mai, iunie 2015
Mai 2015
Ianuarie-mai 2015 – 74.725
Iunie, iulie 2015
Iulie 2015
Faza de urmărire penală – Poliție,
Parchet
Mai, iunie 2015
Ianuarie-mai 2015 - 213.075
Ianuarie-mai 2015 – 269.875
Iunie 2015
Restanță la data de 30.06.2015 -55.960
(54.760 asistența judiciară din oficiu și
1.200 curatela specială)
Ianuarie-iunie 2015 – 100.754
Iunie, iulie 2015
Iunie, iulie 2015

Iunie 2015
-
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TABEL CENTRALIZATOR – PROBLEME PLAN LOCAL

Nr.
crt.

Baroul

Probleme

1.

ARAD

2.

BRĂILA

3.

BUCUREȘTI

4.

CĂLĂRAȘI

5.

MUREȘ

6.

NEAMȚ

Reducerea nejustificată a cuantumului onorariilor acordate de către
instanță.
a) De multe ori adresele pentru emiterea delegaţiei avocaţiale, primite atât
de la instanţe, cât şi de la birourile şi secţiile de Poliţie, sunt trimise într-un
termen foarte scurt pentru a emite delegaţia avocaţială, pentru a anunţa
avocatul şi pentru a studia dosarul sau a ajunge la audiere;
b) În anumite încheieri de şedinţa nu se specifică cine plăteşte onorariul
avocatului, nu se poate stabili dacă avocatul vă trebui să întocmească
referat pentru a-şi primi onorariul din fondurile Ministerului Justiţiei;
c) În cele mai multe adrese pentru emiterea delegaţiei avocaţiale, primite
de la instanţe, nu se specifică numărul total de inculpaţi din dosar;
d) Organele de urmărire penală, sub diferite motive, nu contactează
telefonic avocații de serviciu din ziua respectivă.
a) Comunicarea nestandardizată cu organele judiciare;
b) Lipsa unei evidențe statistice accesibile la nivelul serviciului;
c) Lipsa unui program adecvat de evidență și monitorizare informatizată;
d) Lipsa unei pregătiri corespunzătoare a personalului și a avocaților
înscriși în registru cu privire la conținutul protocolului.
Plata onorariilor s-a făcut de către Tribunalul Călărași cu o întârziere de
1-2 luni
a) Întârzieri la plata oficiilor 2010-2013, omisiunea de a fi cuprinse
onorariile din oficiu în soluțiile Parchetului sau ale Instanțelor de
judecată;
b) Sumele relativ mici la indemnizația curatorului special;
c) Obligativitatea ca plata indemnizației să fie suportată de cel în
beneficiul căruia este numit curatorul;
d) Nerespectarea protocolului în sensul că sunt acordate onorarii sub
limita prevăzută de dispozițiile cuprinse în protocol.
Protocolul reglementează, în cazul procedurii de cameră preliminară,
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Nr.
crt.

Baroul

7.

SUCEAVA

8.

TIMIȘ

Probleme
doar onorariul ce se cuvine apărătorului inculpatului nu și apărătorului
persoanei vătămate/ părții civile.
a) Probleme de interpretare ale protocolului semnat la data de 06 iunie
2015 decurgând din lipsa precizării exprese a onorariului cuvenit, urmare
asistenței acordate în cazul măsurilor preventive și a ordinului de
protecție;
b) Lipsa alocării bugetare a cheltuielilor destinate onorariilor avocaților
pentru asistența judiciară din oficiu acordată în faza de urmărire penală ;
c) Imposibilitatea încasării onorariului de către avocat pentru asistența
juridică acordată de avocat în faza de urmărire penală urmare a
menționării suportării cheltuielilor din fondul Ministerului Public sau
rămânerea acestora în sarcina statului;
d) Existența documentelor justificative pentru asistența judiciară acordată
în faza de urmărire penală, confirmate în baza vechiului protocol, plata
nefiind realizată pe considerentul lipsei alocării bugetare;
e) Încunoștiințarea avocatului de către organele de urmărire penală cu
puțin timp înainte de ora stabilită fără ca acesta să aibă posibilitatea
efectivă de a consulta dosarul și fără a se i se da posibilitatea reală pentru
a se consulta cu clientul.
Diminuarea onorariilor de către instanțele de judecată și parchete.

IV. La Uniunea Naţională a Barourilor din România s-a înregistrat, sub nr. 15-DCAJ-02.04.2015,
solicitarea formulată de Opriș Claudia, Trandafir Cristina, Radu Gheorghiță, Chițu Nicoleta, Costache
Ileana, Sandu Gabriel, Sandu Ion, Matei Alin, Enache Cornel,
Țărăscu Raluca, Petrea Daniela, Popescu Mădălin, Stoica Ion, Stoica Gheorghiță, Radu George, avocați
desemnați să asigure asistența judiciară la Judecătoria Răcari. Prin adresa nr. 15-DCAJ/03.04.2015, DCAJ
a solicitat un punct de vedere Baroului Dâmbovița.
La data de 05.05.2015 s-a retransmis Baroului Dâmbovița solicitarea nr. 15-DCAJ privind emiterea
unui punct de vedere.
V. La DCAJ-U.N.B.R. s-au înregistrat 7 petiţii din partea unor justiţiabili, după cum urmeazã:
- La data de 27.05.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 18-DCAJ cererea de ajutor public
judiciar formulată de doamna Huruzău Liliana. Cererea a fost transmisă Baroului Prahova, spre
competentă soluţionare, prin adresa nr. 18-DCAJ în data de 15.06.2015
- În data de 03.06.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 19-DCAJ cererea formulată de domnul
Timofti Onoriu Valentin. Solicitarea a fost arhivată, petentul a transmis cererea și către Baroul București.
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- La data de 22.06.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 25-DCAJ cererea de ajutor public
judiciar formulată de domnul Dethy Louis Emile. Cererea a fost transmisă Baroului Dolj spre competentă
soluţionare, prin adresa nr. 25-DCAJ în data de 24.06.2015.
Baroul Dolj, prin adresa nr. 1470/01.07.2015, înregistrată sub numărul 25-DCAJ/07.07.2015, a
comunicat răspunsul solicitat cu privire la cererea formulată de domnul Dethy Louis Emile.
- În data de 24.06.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 26-DCAJ cererea de asistență și
reprezentare la CEDO formulată de domnul Fogarasi Karol. Solicitarea a fost transmisă Baroului
Dâmbovița, spre competentă soluţionare, prin adresa nr. 26-DCAJ la data de 25.06.2015.
- La data de 26.06.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 28-DCAJ cererea de asistență judiciară
formulată de doamna Mărgărit Ioana. Cererea a fost transmisă Baroului Dolj spre competentă soluţionare,
prin adresa nr. 28-DCAJ în data de 26.06.2015.
- În data de 03.07.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 30-DCAJ cererea de asistență judiciară
formulată de domnul Cojoacă Nicolae. Solicitarea a fost transmisă Baroului Teleorman, spre competentă
soluţionare, prin adresa nr. 30-DCAJ la data de 07.07.2015. Prin adresa nr.132/29.07.2015, Baroul
Teleorman a comunicat că petentul nu a putut fi contactat.
- La data de 06.07.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 29-DCAJ sesizarea formulată de
domnul Blaj Gheorghe Romeo cu privire la urgentarea soluționării cererilor pentru acordarea asistenței
judiciare.Prin adresa nr. 29-DCAJ/07.07.2015, DCAJ a solicitat un punct de vedere Baroului Mehedinți.

PERIOADA SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2015

I. La Uniunea Naţională a Barourilor din România s-a înregistrat, sub nr. 349-ORG-25.09.2015, adresa
nr. 2328/21.09.2015 prin care Baroul Sălaj solicita emiterea unui punct de vedere cu privire la
interpretarea art. 5, lit. a, Capitolul III – Onorarii pentru asigurarea activităților de asistență judiciară în
materia penala din Protocolul nr. 21-DCAJ-2015.
II. Prin adresa nr. 2306/VI/1/13.10.2015, înregistrată la U.N.B.R. sub nr. 39-DCAJ/13.10.2015,
Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede solicita un punct de vedere cu privire la dispozițiile
art. 5, alin. (1), lit. a,b,c,d raportat la alin. (2) din Protocolul nr. 21-DCAJ-2015 respectiv, precizarea
dacă onorariul acordat pentru asistența juridică în cursul urmăririi penale include toate prestațiile
efectuate la parchetul și instanța care soluționează propunerea de arestare preventivă.
III. La Uniunea Naţională a Barourilor din România s-a înregistrat, sub nr. 43-DCAJ/30.10.2015,
adresa nr. 2764/22.10.2015 prin care Baroul Sălaj semnala problemele întâmpinate în acordarea asistenței
judiciare de către avocații înscriși în Registrul de Asistență Judiciară la Judecătoria Șimleu Silvaniei.
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IV. La data de 15.10.2015 s-a transmis prin e-mail, către barourile membre U.N.B.R., circulara nr. 40DCAJ prin care se solicitau, conform dispozițiilor art. 80 din Legea nr. 51/1995, Registrul de asistenţă
judiciară şi Registrul curatorilor speciali pentru anul 2016.

Tabel centralizator privind numărul total al avocaţilor înscrişi în
Registrele de asistenţă judiciară ale barourilor membre U.N.B.R.
-anul 2016

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BAROU

Nr. avocaţi

Observaţii
(*=nu a comunicat)

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa – Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş – Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi

181
125
239
187
187
33
108
204
92
839
108
33
42
267
151
24
131
286
109
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20.
Giurgiu
21.
Gorj
22.
Harghita
23.
Hunedoara
24.
Ialomiţa
25.
Iaşi
26.
Ilfov
27.
Maramureş
28.
Mehedinţi
29.
Mureş
30.
Neamţ
31.
Olt
32.
Prahova
33.
Satu – Mare
34.
Sălaj
35.
Sibiu
36.
Suceava
37.
Teleorman
38.
Timiş
39.
Tulcea
40.
Vaslui
41.
Vâlcea
42.
Vrancea
TOTAL

44
144
44
206
47
252
40
85
115
113
170
143
192
51
50
144
210
35
209
95
125
132
80
6072
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Tabel centralizator privind numărul total al avocaţilor înscrişi în
Registrele curatorilor speciali ale barourilor membre U.N.B.R.
-anul 2016

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BAROU

Nr. avocaţi

Observaţii
(*=nu a comunicat)

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa – Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş –Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa

54
98
72
124
63
86
93
71
67
385
51
30
26
120
79
11
88
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18.
Dolj
19.
Galaţi
20.
Giurgiu
21.
Gorj
22.
Harghita
23.
Hunedoara
24.
Ialomiţa
25.
Iaşi
26.
Ilfov
27.
Maramureş
28.
Mehedinţi
29.
Mureş
30.
Neamţ
31.
Olt
32.
Prahova
33.
Satu – Mare
34.
Sălaj
35.
Sibiu
36.
Suceava
37.
Teleorman
38.
Timiş
39.
Tulcea
40.
Vaslui
41.
Vâlcea
42.
Vrancea
TOTAL

139
42
59
21
124
8
195
24
85
83
15
111
90
76
35
6
76
142
11
35
73
63
56
36
3123

*

V. La Uniunea Naţională a Barourilor din România s-a înregistrat, sub nr. 15-DCAJ-02.04.2015,
solicitarea formulată de Opriș Claudia, Trandafir Cristina, Radu Gheorghiță, Chițu Nicoleta, Costache
Ileana, Sandu Gabriel, Sandu Ion, Matei Alin, Enache Cornel, Țărăscu Raluca, Petrea Daniela, Popescu
Mădălin, Stoica Ion, Stoica Gheorghiță, Radu George, avocați desemnați să asigure asistența judiciară la
Judecătoria Răcari. Prin adresele nr. 15-DCAJ/03.04.2015, 15-DCAJ/05.05.2015 și 15-DCAJ/14.10.2015
DCAJ a solicitat un punct de vedere Baroului Dâmbovița. La data de 20.10.2015, prin adresa nr. 543
Baroul Dâmbovița a comunicat faptul că s-a primit un răspuns favorabil din partea instanței de judecată.
VI. Prin adresa nr. 51-DCAJ/09.12.2015 s-a solicitat Ministerului Justiției să se aibă în vedere sumele
comunicate de U.N.B.R. pentru proictul de buget pe anul 2016 și Ministerului Public, pentru desfășurarea
în bune condiții a activității de acordare a asistenței judiciare, un capitol legat de asistența judiciară în
faza urmăririi penale, în proiectul de buget pe anul 2016.
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Prin adresa nr. 53-DCAJ/09.12.2015 s-a propus Consiliului Superior al Magistraturii modificarea
legislației și elaborarea unei Hotărâri pentru adoptarea de bune practici în vederea stabilirii unei
modalități corecte de stabilire a onorariului curatorului special.
VII. La data de 06.07.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 29-DCAJ sesizarea formulată de
domnul Blaj Gheorghe Romeo cu privire la urgentarea soluționării cererilor pentru acordarea asistenței
judiciare. Prin adresele nr. 29-DCAJ/07.07.2015, 29-DCAJ/14.10.2015 și 29-DCAJ/03.11.2015 DCAJ a
solicitat un punct de vedere Baroului Mehedinți.
VII. La DCAJ-U.N.B.R. s-au înregistrat 7 petiţii din partea unor justiţiabili, după cum urmeazã:
- La data de 16.09.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 28-DCAJ cererea de asistență judiciară
formulată de doamna Mărgărit Ioana. Cererea a fost transmisă Baroului Prahova spre competentă
soluţionare, prin adresa nr. 28-DCAJ în data de 16.09.2015.
- În data de 28.10.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 42-DCAJ cererea de asistență și
reprezentare la CEDO formulată de domnul Munteanu Gheorghe. Solicitarea a fost transmisă Baroului
Arad, spre competentă soluţionare, prin adresa nr. 42-DCAJ la data de 29.10.2015.
- La data de 05.11.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 403-DIV cererea de asistență judiciară
formulată de doamna Boteanu Magdalena. Cererea a fost transmisă Baroului Călărați spre competentă
soluţionare, prin adresa nr. 403-DIV în data de 16.11.2015.
- În data de 10.11.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 46-DCAJ cererea de asistență
judiciară formulată de domnul Stoian Ștefan Mosche. Cererea a fost transmisă Baroului București spre
competentă soluţionare, prin adresa nr. 46-DCAJ în data de 18.11.2015.
- La data de 23.11.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 48-DCAJ cererea de asistență
judiciară formulată de doamna Mărgărit Ioana. Cererea a fost transmisă Baroului Prahova spre
competentă soluţionare, prin adresa nr. 48-DCAJ în data de 24.11.2015.
- În data de 27.11.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 47-DCAJ cererea formulată de
domnul Gheorgiță Vasile. Cererea a fost transmisă Baroului Neamț spre competentă soluţionare, prin
adresa nr. 47-DCAJ în data de 03.12.2015.
- La data de 28.12.2015 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 57-DCAJ cererea de asistență
judiciară formulată de doamna Drăgan Melania. Cererea a fost transmisă Baroului Argeș spre competentă
soluţionare, prin adresa nr. 57-DCAJ în data de 05.01.2016.
VIII. La data de 03.11.2015 s-a transmis prin e-mail, către barourile membre, circulara nr. 45-DCAJ
prin care se solicitau următoarele: situaţia onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciară înregistrată în
perioada 01.01- 01.12.2015 (Tabelul 1).
La data de 03.11.2015 s-a transmis prin e-mail, către barourile membre, circulara nr. 44-DCAJ prin
care se solicita situația cu numărul de prestații pe fiecare tip de serviciu efectuate de avocații înscriși în
Registrele de asistență judiciară și Registrele curatorilor speciali în anul 2015 (Tabelul 2).
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PERIOADA IANUARIE-FEBRUARIE 2016
I. În perioada iunie 2015 - ianuarie 2016 s-au înregistrat o serie de probleme privind înțelegerea și
aplicarea Protocolului nr. 21/2015 încheiat cu Ministerul Justiției – Tabelul centralizator 3.
II. Prin circulara nr. 10-DCAJ-03.02.2016 s-au solicitat barourilor membre U.N.B.R. tezele unui nou
Protocol privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă
judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de
asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea
serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea
judiciară internaţională în materie penală – Tabelul 4.
III. La DCAJ-U.N.B.R. s-au înregistrat 3 petiţii din partea unor justiţiabili, după cum urmeazã:
- În data de 18.01.2016 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 3-DCAJ cererea de asistență judiciară
formulată de doamna Mărgărit Ioana. Cererea a fost transmisă Baroului Dolj spre competentă soluţionare,
prin adresa nr. 3-DCAJ în data de 20.01.2016.
- La data de 25.01.2016 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 4-DCAJ cererea de asistență judiciară
formulată de doamna Mărgărit Ioana. Cererea a fost transmisă Baroului Prahova spre competentă
soluţionare, prin adresa nr. 4-DCAJ în data de 26.01.2016.
- În data de 02.02.2016 s-a înregistrat la U.N.B.R. sub numărul 9-DCAJ cererea de asistență judiciară
formulată de doamna Gorunescu Carmen Lidia. Cererea a fost transmisă Baroului București spre
competentă soluţionare, prin adresa nr. 9-DCAJ în data de 04.02.2016.

Vicepreşedinte U.N.B.R.
Coordonator DCAJ
Av. Dr. Petruț CIOBANU

I.N./1EX
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TABEL CENTRALIZATOR 1

nr. crt.

baroul

penal

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

B
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj

C
699.834,25
414.825
744.248
1.026.857
831.065
423.655
433.505
359.447,5
5.492.794
247.770
457.170
1.237.970

SITUAŢIA

onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară
înregistrate în perioada 01 ianuarie – 01 decembrie 2015
civil – a.p.j.
extrajudiciar
curatela
total
specială
decontate
D
E
F
G
6.530
6960
609.328,5
30.375,43
-200
445.000,43
18.950
15.033,7
778.231,7
20.788
29.001
869.291
18.240
35.030
884.335
3.165
1.000
1.000
344.130
35.000
18.980
487.485
NU S-A TRANSMIS
3.786
6.350
369.583,5
802.703
36.700
6.358.691
NU S-A TRANSMIS
2.094
7.400
257.264
7.817
2.800
466.587
20.350
1.258.320

total plătite

total restanţe

H
609.328,5
445.400,43
767.671,7
869.291
744.070
344.130
437.185

I
103.995,75
-400
10.560
157.566
140.265
81.025
50.300

329.163,5
5.619.316

40.420
739.375

216.339
357.094,5
1.208.605

40.925
110.692,5
49.715
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15.
16.
17.
18.
19.
nr. crt.

Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
baroul

1.251.507,5

20.673

-

683.321
1.539.110

216.936
500

-

penal

civil – a.p.j.

A
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

B
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu-Mare
Sălaj
Sibiu

C
363.239
558.905

D
23.400
-

459.034
1.094.100
343.864
384.450

20.550
10.820
31.120
6.780

708.235
579.926
332.170
1.607.593

3.640
5.694
2.700
2.885

192.077,5
444.283

10.650
6.050

19.870

7.353
10.390
NU S-A TRANSMIS
extrajudiciar
curatela
specială
E
F
4.500
6.940
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
1.137.5
35.290
10.510
4.080
4.700
40.470
NU S-A TRANSMIS
2.510
12.080
500
15.300
3.308
-

6.354
6.100

1.292.050,5

992.795,5

299.255

900.257
1.550.000

687.593
1.550.000

212.664
0

total
decontate
G
279.239
558.905

total plătite

total restanţe

H
279.239
405.010

I
0
153.895

331.540
1.115.430
383.764
384.450

333.595
1.033.670
344.685
384.450

41.195
81.760
39.079
78.945

714.385
597.700
350.670
1.406.405

619.820
516.235
221.575
1.406.405

94.565
81.465
129.095
201.188

157.479
456.433

141.779
456.433

51.602,5
0
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea

814.215,91

22.485

-

324.030

6.350

-

340.480

10.126

-

TOTAL

23.200
729.825,91
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
200
330.580
23.825
NU S-A TRANSMIS

729.825,91

130.075

294.215

36.365

374.431

355.051

39.380

total
decontate
28.042.791,7

total plătite

total restanţe

23.129.971,2

3.194.967,8

LEGENDA:
Penal (C) - onorarii pentru serviciile de asistență juridică în materie penală;
Civil a.p.j. (D) - onorarii pentru asigurarea, în sistemul de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență/reprezentare juridică;
Extrajudiciar (E)- onorarii pentru asigurarea, în sistemul de ajutor public judiciar, a asistenței extrajudiciare;
Curatela specială (F) – remunerația curatorului special prevăzută de art. 58 și art. 167, Noul Cod de Procedură Civilă.
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TABEL CENTRALIZATOR 2
SITUAŢIA

cu numărul de prestații efectuate de avocații înscriși în Registrul de asistență judiciară și Registrul curatorilor speciali – anul 2015
nr. crt.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

baroul
B
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi

penal
C
3158
2694

civil – a.p.j.
D
60
67

3915
5680

175
673

5633
3237
30.200
1771
1402
2003

128
27
339
8
51

extrajudiciar
curatela specială
E
F
10
24
113
307
NU S-A TRANSMIS
0
155
5
411
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
0
71
0
263
3.300
0
2
69
0
51
0
90

internațional
G
1
3
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0
4

0
1
1
0
0

14.
15.
16.
17.
nr. crt.
A
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
baroul
B
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu-Mare
Sălaj
Sibiu

8243

179

penal
C
11487

civil – a.p.j.
D
3

3262

78

1765
3338

3
103

9073
2250
1877

199
125
22

4145
4437
1887

73
226
7

2021
1253
1817

41
56
272

1
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
extrajudiciar
E
0
NU S-A TRANSMIS
15
NU S-A TRANSMIS
0
2
NU S-A TRANSMIS
0
14
0
NU S-A TRANSMIS
0
0
0
NU S-A TRANSMIS
2
0
3

0

24

curatela specială
F
56

internațional
G
0

101

9

18
415

3
2

0
*
119

2
1
0

39
66
255

1
0
3

37
42
167

1
0
5
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea

TOTAL
C+D+E+F+G=126.188

300

15

penal
C
116.848

civil – a.p.j.
D
6.230

NU S-A TRANSMIS
6
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
NU S-A TRANSMIS
extrajudiciar
E
173

120

0

curatela specială
F
2.876

internațional
G
61

LEGENDA:
Penal (C) – prestații pentru serviciile de asistență juridică în materie penală;
Civil a.p.j. (D) - prestații pentru asigurarea, în sistemul de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență/reprezentare juridică;
Extrajudiciar (E)- prestații pentru asigurarea, în sistemul de ajutor public judiciar, a asistenței extrajudiciare;
Curatela specială (F) – prestația curatorului special prevăzută de art. 58 și art. 167, Noul Cod de Procedură Civilă.
Internațional (G) - prestații pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi
cooperarea judiciară internaţională în materie penală.
* - deoarece numirea curatorilor se face în mod aleatoriu de către instanță din Registrul Curatorilor Speciali, barourile nu dețin evidența
prestațiilor.
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TABEL CENTRALIZATOR 3
TABEL CENTRALIZATOR PROBLEME DE ÎNȚELEGERE ȘI APLICARE PROTCOL NR. 21-DCAJ-2015
Nr.
crt.
1.

Sesizare nr.

Emitent

Probleme

Referat/Observații

Propunere

241-ORG08.06.2015

Baroul Sălaj

Notă de constatare SAJ Baroul
București
Referat Compartimentul
financiar-contabil Baroul
București

Referat propuneri nr. 241-ORG28.09.2015

2.

34-DCAJ31.08.2015

Baroul Sălaj

3.

39-DCAJ13.10.2015

Parchetul de pe
lângă Judecătoria
Roșiorii de Vede

Tribunalul Sălaj solicita
Baroului Sălaj emiterea unei
facturi pentru serviciile
prestate – onorariile acordate
pentru serviciile de asistență
judiciară
Solicitare punct de vedere cu
privire la interpretarea art. 5,
lit. d, Capitolul III din
Protocolul nr. 21-DCAJ-2015
Solicitare punct de vedere cu
privire la dispozițiile art. 5,
alin. (1), lit. a,b,c,d raportat la
alin. (2) din Protocolul nr. 21DCAJ-2015

Puncte de vedere formulate de
Referat propuneri nr. 34-DCAJcătre domnii consilieri U.N.B.R 28.09.2015
av. Ion ILIE-IORDACHESCU si
av. Ioan IOANOVICI
Punct de vedere formulat de
către domnul consilier U.N.B.R
av. Ion ILIE-IORDACHESCU
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4.

43-DCAJ30.10.2015

Baroul Sălaj

Refuzul Judecătoriei Șimleu
Silvaniei de a viza referatele
avocaților în faza procesuală a
fondului
Interpretarea Protocolului
privind asigurarea serviciilor
de asistență judiciară, în
materie penală, în fața
Judecătoriei Simleul Silvaniei

5.

54-DCAJ15.12.2015

Baroul Brăila

6.

19-CS25.01.2016

Avocat Donoiu
Marcel

Solicitare punct de vedere cu
privire la interpretarea art. 5,
lit. c din Protocolul nr. 21DCAJ-2015
Sesizează aspecte privind
modul în
care conducerea Baroului
Gorj și Serviciul de
Contabilitate al Baroului
efectuează cheltuieli și
totodată solicită
date si precizări referitoare la

S-au solicitat puncte de vedere
domnilor consilieri U.N.B.R av.
Ion ILIE-IORDACHESCU si av.
Ioan IOANOVICI
Propunere consilier U.N.B.R av.
Ion ILIE-IORDACHESCU –
onorariul cuvenit avocatului din
oficiu ”în cursul judecății se
acordă separat pe fiecare faza
procesuală”. În baza art. 5, alin.
1 lit. a , b, c, d din Protocol se
acordă un singur onorariu "în
cursul urmăririi penale”.
S-au solicitat puncte de vedere
domnilor consilieri U.N.B.R av.
Ion ILIE-IORDACHESCU si av.
Ioan IOANOVICI.
S-au solicitat puncte de vedere
domnilor consilieri U.N.B.R av.
Ion ILIE-IORDACHESCU si av.
Ioan IOANOVICI
Propunere consilier U.N.B.R av.
Ion ILIE-IORDACHESCU –
În conformitate cu dispozitiile
art. 9, alin. 6 din Protocol plata
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obligarea avocaților de a
deschide conturi pentru
transferarea sumelor provenite
din onorariile acordate pentru
asistența judiciară

7.

285-AUT26.01.2016

Baroul Botoșani

8.

5-DCAJ26.01.2016

Baroul Salaj

onorariilor din oficiu se face de
barou către avocat conform legii,
în cursul lunii calendaristice în
care sumele necesare au fost
virate fara precizarea unei
modalitati concrete de plata.
Pentru soluționarea celorlalte
aspecte învederate este necesară
verificarea lor prin obtinerea
relatiilor corespunzatoare.
Solicitare punct de vedere cu
S-au solicitat puncte de vedere
privire la decontarea
domnilor consilieri U.N.B.R av.
transportului avocatului din
Ion ILIE-IORDACHESCU si av.
oficiu la o altă instanță,
Ioan IOANOVICI
problemă ridicată de cei 8
Propunere consilier U.N.B.R av.
avocați desemnați de Baroul
Ion ILIE-IORDACHESCU –
Botoșani in dosarul nr.
Actualul Protocol nu
8064/314/2015 aflat pe rolul
reglementează problema
Judecătoriei Suceava -secția
decontării transportului
penală
avocatului din oficiu la o altă
instanță .
Solicitare punct de vedere al
S-au solicitat puncte de vedere
Comisiei Permanente UNBR și domnilor consilieri U.N.B.R av.
comunicarea modalității de
Ion ILIE-IORDACHESCU si av.
interpretare a Protocolului
Ioan IOANOVICI.
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9.

7-DCAJ28.01.2016

Baroul Bacău

privind aspectele apărute în
activitatea de acordare a
serviciilor de asistență
judiciară, în materie penală, în
fața Judecătoriei Simleul
Silvaniei
Curtea de Apel Bacău a impus
ca avocatul desemnat pentru
fond (camera preliminară și
judecată) să acopere in aceleași
sume toate masurile preventive
din aceasta faza procesuală.
Aceeași soluție, a fost adoptată
și pentru căile de atac.
Nu se respecta un termen
rezonabil pentru convocarea
avocatului la termenul de
verificare a legalității (camera
preliminară) și în faza de
urmărire penala, înștiințarea se
face chiar în ziua în care se
efectuează actul procedural.
Cele mai mari probleme au
fost înregistrate la instituția
curatelei, care a fost instituită
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fără o reglementare
corespunzatoare, aspect care a
generat abuzuri și o achitare
neunitară cu consecința unor
servicii avocațiale fără
onorariu sau cu un onorariu
necorespunzător.
Dificultăți majore exista în
raporturile cu unitățile de
parchet, preponderent la cele
care functionează pe langa
judecatorii. Nu s-a reușit să se
găsescă o modalitate comună
în ceea ce privește urmărirea
oficiilor pentru dosarele care
se finalizează cu soluții de
netrimitere în judecată.
I.N./1EX
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TABEL CENTRALIZATOR 4
DEPARTAMENTUL DE COORDONARE AL ASISTENŢEI JUDICIARE U.N.B.R.
TABEL CENTRALIZATOR CIRCULARĂ NR. 10-DCAJ-03.02.2016

nr.
crt.
1.

baroul

Alba

1. PROBLEME DE ÎNȚELEGERE ȘI APLICARE PROTCOL NR. 21-DCAJ-2015/PROPUNERI
2. NECESITATEA ORGANIZĂRII UNEI CONSFĂTUIRI DE LUCRU A CONSILIERILOR RESPONSABILI CU
ACTIVITATAE DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ

1. Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, in
cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru
asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie În materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională in materie
penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România la data de 06 iunie 2015, ar putea fi îmbunătățit în conținut și
actualizate valoric sumele stabilite cu titlu de onorariu acordat avocaților așa cum sunt ele prevăzute la art. 2 și art. 5.
Să aveți în vedere că prin introducerea noilor coduri de procedură complexitatea dar și durata cauzelor au crescut. Pe cale de consecință se impune și
majorarea onorariilor cuvenite avocaților pentru munca prestată.
Propunem ca la art. 5 lit. ”d” să se limiteze numărul de părți ce pot fi reprezentate/asistate într-un dosar. În conținutul art. 5 lit. ”d” se face trimitere la
posibilitatea instanțelor de a acorda un onorariu cumulat ”d) 195 lei pentru asistenta judiciară sau reprezentarea In cursul urmăririi penale sau in cursul
judecăţii a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente.
Acest onorariu se acordă cumulat pentru fiecare persoana vătămată, parte civilă sali parte responsabilă civilmente, În cazul rn care una sau mai multe
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persoane au calitatea de persoana vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente. Atunci când in cauza există mai mult de cinci astfel de părţi
cu aceeaşi calitate instanţa trebuie să acorde un onorariu cumulat, În mod rezonabil, in funcţie de complexitatea cauzei, aceasta neputând fi mai mare de
10000 lei, indiferent de numărul persoanelor reprezentate sau asistate; (5 părţi*195Ieifparte=975 lei, peste 6 părţi - 975 lei+10 lei pentru fiecare parte,
spre ex. pentru 1000 părti 975 lei+995 părţi*10 /lei=10.925 lei)”
Se exemplifică modul de calcul (exemplu dat în protocol fiind pentru 1000 părți).
Plecând de acest exemplu în practica Curții de Apel Alba Iulia și a altor instanțe s-au întâlnit situații în care s-a solicitat desemnarea unui avocat pentru
un număr de 400 părți vătămate ceea ce face practic imposibilă exercitarea cu bună credință a profesiei în exigențele Legii nr. 51/1995 și a deontologiei
profesiei. Această situație duce la o lipsire de apărare efectivă, prezența avocatului fiind doar una formală.
Propunem susținerea cu fermitate a excluderii posibilității instanțelor de judecată de a menține mandatul apărătorului din oficiu după prezentarea
apărătorului ales. Această mențiune să apară expres prevăzută în protocol.
Deși este inserată precizarea că mandatul apărătorului din oficiu încetează, în lipsa unei interdicții de a se menține acest mandat instanțele, de regulă,
mențin și mandatul apărătorului din oficiu dublând astfel apărătorul ales, obligându-l pe apărătorul din oficiu la prezența la fiecare termen (pentru a nu
îngreuna activitatea instanței în cazul lipsei apărătorului ales) iar la sfârșit stabilește onorarii minimale invocând protocolul și prezența apărătorului ales.
De asemenea propunem să fie exclusă posibilitatea instanței să-l reactiveze pe avocatul din oficiu printr-o simplă înștiințare comunicată avocatului fără
reluarea procedurilor cu adresă la barou întrucât de cele mai multe ori la redeschiderea acestei proceduri rămân cu onorariile acordate inițial. Această
situație apare dacă pe parcursul derulării procedurilor cu apărător ales, după încetarea mandatului apărătorului de oficiu, în situația în care mandatul
apărătorului ales a încetat, indiferent de motiv.
La art. 9 alin. (5) se arată că ”(5) Factura/borderoul centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciile prestate în cursul unei luni calendaristice şi
va fi transmisă către tribunal sau, după caz, curte de apel până la data de 10 ale lunii următoare celei in care serviciile au fost prestate de avocați, astfel
Încât tribunalul sau, după caz, curtea de apel să solicite fondurile necesare la Ministerul Justiției şi să poată efectua plata către barou În perioada 2430/31 ale aceleiaşi luni. Factura/borderoul centralizator va avea anexate referatele care vor avea rol de procese - verbale de recepție a serviciilor
respective.”
Apreciem că este oportună introducerea în continuare a sancțiunii: ”În caz contrar se va aplica o penalitate (negociată) / zi întârziere, până la data plății.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
2.
Arad
1.
Onorariile
prevazute
în
actualul
Protocol
sunt
prea
mici
si
nu
sunt
reflectate
în volumul de munca, în timpul alocat pentru studierea si pregatirea
3.
Argeş
dosarelor. Propunem ca în noul Protocol ce se va încheia, să nu existe nici un onorariu mai mic de 300 lei.
Onorariile de doar 130 lei care sunt prevăzute cu preponderență în actualul Protocol nu asigură un nivel de decență de care trebuie să beneficieze orice
avocat.
Considerăm că se impune ca noul Protocol sa nu mai prevadă dispoziții ce contravin Legii 51/1995 actualizată și Statutului Profesiei de Avocat. Spre
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4.

Bacău

exemplu, în actualul Protocol se prevede ca ,,onorariile stabilite conform acestuia au un nivel maxim și nu mai pot fi majorate de instanță’’. Există
situații în practică când un avocat se prezintă din oficiu într-un dosar și o perioadă de 3 ani de zile. În atare situații, instanțele și dacă ar dori să majoreze
onorariul apărătorului din oficiu nu vor putea pentru ca sunt ținute de dispoziția din Protocol.
Se impune ca onorariile pentru asistență judiciară să fie renegociate periodic având în vedere și faptul că onorariul este echivalentul activității prestate de
liber profesioniști.
Trebuie prevazut în mod expres ca avocatul din oficiu care s-a prezentat la solicitarea instanțelor și la primul termen de judecată i-a încetat mandatul ca
urmare a prezentării avocatului ales, să primească un onorariu de 50% din cel stabilit inițial.
Tot expres trebuie prevazut ca în situația de mai sus este obligatoriu ca onorariul să fie acordat prin Încheiere la momentul încetării mandatului și nu
prin Hotarâre la sfârșitul procesului – cum se intamplă frecvent.
Să fie reglementat în mod clar acordarea onorariului în întregime conform protocolului, în situațiile în care aparătorii din oficiu se prezintă la toate
termenele de judecată din dispoziția instanței pentru a fi prevenită lipsa de apărare pe parcursul cercetării judecatorești, deși inculpații/ părți vatămate, au
apărători aleși.
Onorariul pentru procedura de camera preliminară atât pentru inculpați cât și pentru partea vătămată să fie reglementat separat de cel de faza de judecată
și să fie acordat separat prin Încheierea prin care se dispune începerea judecății și nu prin Hotărâre la soluționarea dosarului, cum se întâmplă frecvent.
Să fie reglementate distinct onorariile cuvenite avocaților în calitate de curatori speciali și să fie avute în vedere situațiile când de cele mai multe ori
acestea nu pot fi încasate pentru că nu pot fi identificate persoanele în sarcina caruia cad.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. În principiu, protocolul conține o reglementare satisfăcătoare. Nu este de dorit o reglementare stufoasă, intrucât ar îngreuna activitatea serviciului de
asistență juridică.
Nu în ultimul rând, problemele întâmpinate de-a lungul timpului, au fost reglementate la nivel local, așa încât, la acest moment, aspectele care ar trebui
inserate în protocol ar fi urmatoarele:
-adaptarea protocolului la noile reglementări privind camera preliminară și introducerea plății pentru această fază procesuală și pentru partea vătămată
etc. (art 5 al 1 pct.d).
-stabilirea unei modalități de vizare a referatelor pentru faza de urmărire penală (trimitere în judecată, netrimitere în judecată, încetare delegație prin
prezentare apărător ales), astfel încât apărătorul desemnat din oficiu să aibă un control asupra referatelor și onorariilor care i se cuvin.
De asemenea, în cazul în care delegația din oficiu încetează prin prezentarea apărătorului ales, plata să se facă de îndată (similar modalității instituite la
instanță) conform procedurii propuse mai jos.
Soluția propusă de noi ar consta in obligația de a insera în actul de trimitere sau netrimitere în judecată a mențiunii că plata onorariului din oficiu s-a
făcut prin referatul corespunzător delegației (nr/data) și să existe la dosar dovada comunicării acestui referat către avocat.
-pentru toate fazele judecății, dar în special pentru urmărirea penală, introducerea obligației de a convoca, pentru toate actele de procedură, avocatul
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5.

Bihor

6.

BistriţaNăsăud
Botoşani

7.

desemnat în cauză. Convocarea altui apărător să fie permisă doar în cazul în care avocatul contactat în mod repetat (personal și la secretariatul baroului)
și în termen util, nu răspunde la convocare sau renunță în mod expres la reprezentarea din oficiu
-sa se stabileasca in mod unitar daca delegatia pentru camera preliminara si judecata acopera in acelasi onorariu si masurile preventive judecate anterior
primului termen stabilit pentru fiecare faza procesuala.
-să se precizeze în protocol ca întocmirea referatelor și vizarea acestora să se facă pentru fiecare fază procesuală în parte (cameră preliminară cu
onorariul corespunzător și judecata cu onorariul corespunzător, conform art.5 din Protocol).
2. Nu s-a răspuns.
1. Liniile directoare ale actualului Protocol se pot regăsi şi într-un alt protocol al cărui deziderat principal ar trebui să fie obţinerea unor sume cât mai
mari pentru aceste onorarii.
Principala problemă este aceea care se regăseşte în prezent în art. 10 al Protocolului, fiind imperios necasară înlăturarea conceptului de “limită maximă”
a onorariilor şi statuarea unor onorarii fixe aplicabile oricărui dosar, indiferent de complexitatea sau durata acestuia. Prin crearea posibilităţii organelor
judiciare de a reduce onorariile, este dinamitat întregul Protocol, devenind irelevantă stabilirea unor onorarii cuantificate şi s-a decshis calea abuzului
multor magistraţi, care tot mai des stabilesc arbitrar cuantumul onorariilor cuvenite avocaţilor, făcînd astfel inutil rolul Protocolului.
Se impune stabilirea unor mecanisme cît mai simple pentru decontarea şi plata efectivă a acestor onorarii.
2. Nu este necesară organizarea unei consfătuiri de lucru.
Este necesar să se stabilească onorarii corecte în raport de volumul de muncă, timpul alocat și pregatirea profesională a avocaților desemnați de către
Serviciul de asistență judiciară din cadrul fiecărui barou.
Apreciem că onorariul în valoare de 130 lei ce se regăsește în Protocolul nr. 48025/2015 este prea mic, în sensul că nu reflectă nici pe departe nevoile
avocaților care prestează activitate în cadrul SAJ.
De asemenea, considerăm oportuna includerea în noul Protocol a prevederilor referitoare la valoarea cuantumului remunerațiilor pentru activitatea
desfășurată de avocați în calitate de curatori.
Întrucât în Protocolul nr. 48025/ 2015 încheiat între Ministerul Justiției și UNBR nu este prevazută nici o dispoziție referitoare la decontarea
transportului avocatului din oficiu la o alta instanță de judecată din cadrul aceluiați județ sau din altul se impune reglementarea acestei situații în noul
Protocol.
Solicităm sa fie eliminată prevederea ca onorariile stabilite conform Protocolului nr. 48025/2015 au un nivel maxim și nu mai pot fi majorate de către
instanța de judecată. Această reglementare este contrară criteriilor prevazute de Legea nr. 51/ 1995 în forma actualizată și de Statutul profesiei de avocat
pentru determinarea cuantumului onorariilor avocaților .
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8.
9.

Braşov
Brăila

10.
11.
12.

Bucureşti
Buzău
CaraşSeverin

13.
14.

Călăraşi
Cluj

Opinăm ca Noul Protocol trebuie să fie renegociat la 2 ani dupa semnarea si aplicarea acestuia pentru că onorariile avocaților din oficiu să fie actualizate
periodic.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Considerăm oportună restabilirea cuantumului onorariilor pentru asistența judiciară din oficiu.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Cuantumul onorariului să fie mărit față de cel actual și să fie precizat prin Protocol fără limite minime și maxime pentru a nu da posibilitatea
judecătorului să comită abuzuri și să stabilească numai minime cum se întâmplă în prezent.
În Protocol să fie stabilită o sumă fixă pentru curatele pentru că la Tribunalul Caraș-Severin se stabilesc onorarii de 50 lei și avocații se consideră umiliți
punând problema renunțării la aceste apărări.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1.În materie penala:
Capitoul III- Onorarii pentru asiguraraea activităților de asistență judiciară în materie penală.
La acest capitol nu sunt prevăzute onorarii pentru următoarele obiecte de dosar:
1. recunoașterea hotărârilor straine.
2. intervenirea unei legi penale noi.
3. exceptia de neconstituționalitate.
4. obligarea la tratament medical.
5. cerere de reabilitare (în situația în care inculpatul este in stare de arest).
6. plângere împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere in judecată.
7. cerere de rejudecare a cauzei.
8. alte modificări ale pedepsei.
PROPUNERI DE MODIFICARE ONORARII:
1. stabilirea onorariilor în ceea ce privește părțile vătămate/civile dupa criteriul – cameră preliminară – fond.
2. corelarea cuantumului onorariilor privind părțile vătămate/civile cu cuantumul onorariilor acordate pentru apararea inculpaților, deoarece
reprezentarea unei părți vătămate/civile necesită depunerea unei diligențe la fel de mari și în unele situații chiar mai complicate decât în cazul
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inculpaților ( de ex: pornografie infantilă, viol, etc).
3. să se prevadă expres în Protocol ca onorariul care i se cuvine aparătorului din oficiu la încetarea mandatului odată cu prezentarea apărătorului ales, să
reprezinte cel puțin 50% din onorariul inițial prevăzut în protocol pentru acel obiect.
4. să se prevadă expres în Protocol ca avocatul din oficiu care a formulat concluzii scrise, sau motive de apel scrise și i-a incetat mandatul ca urmare a
prezentării avocatului ales să i se acorde onorariul de cel puțin 75% din cel prevăzut inițial, prin protocol.
5. decontarea cheltuielilor de deplasare în situațiile declinării competenței având în vedere ca avocatul desemnat din oficiu trebuie să se prezinte în dosar
la o altă instanță de judecată.
6. asigurarea transportului pentru asistența juridică la secțiile de poliție din afara localității unde activează avocatul.
7. modificarea art. 5 alin 3 în sensul majorării cu 100% a onorariilor pentru orice audiere care depășește ora 20,00.
8. înlăturarea art. 10 din protocol care stabilește limita maximă a onorariilor, deoarece nu se poate prevede de la început volumul de muncă și durata
procesului.
9. ridicarea cuantumului tuturor onorariilor de la suma de 130 lei la o sumă stabilită intre 150 lei si 200 lei
În materie civilă:
Capitolul II onorariile pentru furnizarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar a prestațiilor de asistență judiciară și /sau reprezentare ori asistare
extrajudiciară
La acest capitol nu sunt prevăzute onorarii pentru următoarele obiecte de dosar:
1. Ordinul de protecție
2. Internarea nevoluntară
3. Evacuarea
4. Succesiunea
Propunem introducerea unui articol in Protocol, privind actualizarea periodica a onorariilor.
Reglementarea onorariile avocaților care desfășoară și activități de curator printr-un protocol al curatorilor pentru formarea unei practici unitare la toate
instanțele.
2. Nu s-a răspuns.
15. Constanţa
1.
Stabilirea
promtitudinii
plțății
onorariilor,
cu
eliminarea
birocrației
(la
ora
actuală plata unui onorariu necesită patru semnături diferite).
16. Covasna
Plata onorariilor să se facă separat pentru fiecare serviciu, în sensul că la faza de urmarire penală, organul de cercetare la sfârșitul asistenței să
întocmească referatul cu privire la participarea avocatului la asistarea clientului, și pe baza acestui act onorariul să fie achitat. Metoda de a achita
onorariul la închiderea dosarului este ineficientă, având în vedere că la faza de cercetare participă un avocat, la faza de judecată un alt avocat și nimeni
nu se mai ocupă de plata onorariului în faza de cercetare.
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17.

Dâmboviţa

18.

Dolj

19.

Galaţi

20.

Giurgiu

Nivelul onorariilor este foarte scăzut. Ar trebui să se facă un onorariu diferențiat în funcție de complexitatea cauzei, având în vedere că în unele dosare
cercetarea atât în faza de urmărire cât și în faza de judecată implică timp îndelungat, în unele se rezolvă în câteva ore .
Onorariile să se platească pentru termene.
Cu privire la asistența în cauzele civile, trebuiesc stabilite în concret onorariile, având în vedere ca în cauzele cu tutore special, fiecare judecător
stabilește onorariul după bunul gust, aceste onorarii variază de la 30 de lei la 200 de lei, ceea ce este inadmisibil.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Se solicită detalii cu privire la tezele unui nou Protocol.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Având în vedere necesitatea asigurării unei remuneraţii juste pentru activitatea desfăşurată de avocaţii desemnaţi din oficiu se impune majorarea
cuantumului onorariilor acordate pentru asistența judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor
de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul
internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Această cerinţă este impusă de complexitatea pregătirii
apărării în astfel de cazuri - studiu dosar, pregătire concluzii scrise ,motive de apel, timpul alocat pentru studiu, prezenţă organ de urmarire penală,
instanţă de judecată ;
O problemă importantă ce trebuie să-şi găsească rezolvarea printr-o menţiune expresă în Protocol este aceea referitoare la remunerarea avocatului
desemnat din oficiu în situaţia încetării delegaţiei ca urmare a prezentării apărătorului ales. Obligaţia achitării onorariului pentru avocatul desemnat din
oficiu trebuie stabilită în cotă procentuală în raport de activitatea desfaşurată - studiu dosar, prezenţă instanţă (50% din onorariul iniţial stabilit) sau
studiu dosar, redactare note scrise, motive de apel, prezenţă instanţă (75% din onorariul iniţial stabilit).
Posibilitatea instanţei de judecată de a majora onorariul pentru asistenţă judiciară dacă complexitatea cauzei, durata desfăşurării procesului impune
această masură, posibilitate ce trebuie să-şi gasească suport în cadrul Protocolului prin stabilirea unui plafon maxim .
Reglementarea expresă a semnării anuale a Protocolului în vederea revizuirii cuantumului onorariilor acordate pentru serviciul de asistenţă judiciară.
2. Nu s-a răspuns.
1. Majorarea cuantumului onorariilor cu (1,5 -2%) stabilite prin Protocolul încheiat la data de 15.06.2015.
Stabilirea unor valori minimale pentru dosarele în care avocații curatori speciali, sunt numiți de instanță in conformitate cu disp. art.58 Cod
procedură civilă.
Necesitatea întâlnirilor informale cu reprezentanții instanțelor de judecată, în vederea respectării Protocolului. S-au semnalat numeroase încălcări
ale Protocolului, prin diminuarea nejustificată a onorariilor minimale stabilite.
2. Nu s-a răspuns.
Propuneri cu privire la tezele unui nou Protocol privind asistenţa juridică din oficiu nu se pot formula decât după o eventuală întâlnire între responsabilii
S.A.J. ai Barourilor şi conducerea D.C.A.J.-UN.B.R.
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21.
22.
23.

Gorj
Harghita
Hunedoara

1. Abrogarea art. 10, cuprinzând sintagma ,,limită maximă”a onorariilor cuvenite avocaților care asigură asistența judiciară din oficiu sau în cauze civile.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.

24.
25.
26.

Ialomiţa
Iaşi
Ilfov

1. S-au adus modificări Protocolului – anexat. Protocolul trebuie să conțină și dispoziții referitoare la curatela specială.
2. Nu s-a răspuns.

27.

Maramureş

1. Necesitatea introducerii obligației judecătorului sau organului care dispune asupra onorarului de avocat, de a acorda pe langa onorariul din oficiu și
cheltuielile privind deplasarea avocatului la instanță, taxele proștale pentru comunicarea documentelor sau altele asemenea.
Introducerea clară în cuprinsul Protocolului a faptului că onorariile menționate în cuprinsul sau sunt minimale, iar judecătorului fondului nu poate
acorda (în special în civil se întâmplă) un onorariu mai mic decât este prevazut în Protocol.
Detalierea exactă a rolului curatorului avocat în procesele civile, pentru a evita tragerea lor la raspundere de catre cei reprezentați. Nu de puține ori
judecătorul pune în vedere avocatului să depună întâmpinare și să se exprime pe fondul cauzei, pentru că altfel nu i-ar merita onorariul din oficiu. În
aceste sens o poziție de opunere pe fond poate atrage cheltuieli de judecată asupra justițiabilului lipsă, astfel că ulterior procesului pot exista situații în
care justițiabilul să facă plângere împotriva avocatului pentru că el nu s-ar fi opus acțiunii. Aceeași situație este și în cazul unor concluzii de admitere a
acțiunii.
Prevederea clară în cadrul Protocolului că în cazul trimiterii în judecată prin rechizitoriu a unui inculpat, procurorul este cel care semnează referatul
avocatului care a prestat asistența în faza de urmărire penală.
Prevederea clară în Protocol asupra faptului că judecătorul are obligația de a se pronunța prin încheierea din procedura de cameră preliminară asupra
onorarului avocatului din oficiu.
Prevederea clară în cadrul Protocolului că judecătorul fondului are obligația de a se pronunța din oficiu asupra onorarului de avocat din oficiu pentru
faza de urmarire penală, dacă nu s-a vizat referatul de catre procuror.
Acestea sunt doar cateva dintre punctele necesare a fi abordate, la care se mai pot adauga anumite aspecte. Ar fi benefică o întâlnire cu mandatarea
concretă a reprezentanților UNBR în vederea renegocierii si modificării Protocolului, pentru că există o practică diferită între instanțe și între barouri la
aplicarea acestuia.
2. Nu s-a răspuns.
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28.
29.

Mehedinţi
Mureş

30.

Neamţ

31.

Olt

32.

Prahova

33.

Satu-Mare

1. Stabilirea în bugetul Ministerului Public a sumelor necesare plăților onorariilor cuvenite avocaților pentru cauzele în care aceștia au prestat activități
specifice profesiei în fața organelor de urmarire penală respectiv parchete, cu posibilitatea de a fi decontate odată cu ramânerea definită a propunerilor
din faza de urmărire penală;
Constituirea unui sistem unic în care sa fie integrate toate instituțiile solicitante de asistență judiciară cât și avocații, ca prestatori ai serviciilor solicitate,
astfel încât prin atribuirea unui numar unic de identificare adreselor și delegațiilor emise, acestea să poata fi verificate în timp real în sistem;
Amendarea dispoziției cuprinse in art. 10 privind stabilirea unei limite maxime a cuantumului onorariilor, astfel încât acestea să poată fi majorate in
funcție de prestație respectiv durata procesului și, implicit, să nu mai poată fi reduse de catre instanțele de judecată;
Nevoia decontării contravalorii transportului avocatului desemnat să asigure asistența judiciară într-o altă localitate decât cea în raza căreia își are sediul
profesional;
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
Agreeaza necesitatea organizarii unei consfatuiri de lucru a tuturor consilierilor responsabili cu activitatea de asistenta judiciara din barouri, ocazie cu
care se vor putea discuta eventualele Teze ale unui nou Protocol privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de
asistenta judiciara.
1. Protocolul să cuprindă onorariul care trebuie acordat avocatului din oficiu pentru cauzele care se declină; onorariul să fie acordat integral, deoarece
instanța a solicitat avocat din oficiu iar acesta a studiat dosarul, și nu redus pentru ca s-a declinat dosarul;
Protocolul să cuprindă distinct onorariul care trebuie acordat avocatului din oficiu pentru asistența juridică acordată în cauzele privind propunerile de
arestare, prelungirea măsurii arestului, contestațiile la masura arestului preventiv etc., astfel încât să nu mai existe interpretări diferite de la un complet la
altul;
Protocolul să cuprindă un articol în care să se precizeze că onorariul avocatului din oficiu se dublează dacă audierea depășește orele 16. Adică, să nu se
ia în calcul ora solicitării ci ora la care s-a încheiat solicitarea.
Protocolul să cuprindă un articol din care să rezulte ca avocatul este îndreptățit să pretindă și să primească prin referatul întocmit c/v transportului pentru
acordarea asistenței juridice în alte localități.
2. Nu s-a răspuns.
1. Reevaluarea Protocolului corelat cu noile reglementări în privința asigurării drepturilor și libertăților cetățeanului, în special cele vizând asistența
judiciară și extrajudiciară.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. În ceea ce privește Protocolul actual privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie
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penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă
extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea
judiciară internaţională în materie penală, apreciem că acesta are carențe semnificative, ce au determinat la nivelul Baroului Satu Mare aplicarea lui în
mod diferențiat.
Motiv pentru care, vă expunem problemele cu care Serviciul de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Satu Mare s-a confruntat și pe care va rugăm să
le aveți în vedere ca și puncte ce trebuie clarificate fie prin modificarea Protocolului existent fie prin reglementarea în noul Protocol a acestor situații.
În privința cuantumului onorariilor, acesta este nesatisfăcător și poate determina o lipsă de interes din partea avocaților de a exercita activitatea de
asistență judiciară. Considerăm că acest cuantum este stabilit necorespunzător și a avut în vedere doar rata inflației aplicată onorariilor din Procolul
anterior, fără însă a avea în vedere faptul că:
- domeniile în care este asigurată asistența judiciară s-au modificat din temelii – atât dreptul civil și procesual civil cât și dreptul penal și procesual penal
– impunând astfel avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară o pregătire suplimentară ce nu se regăsește nici ca timp și nici ca efort intelectual
în suma pe care o încasează la finalul cauzelor
- profesia de avocat are costuri tot mai ridicate pentru exercitarea sa, astfel că din nou se ajunge la un dezechilibru între munca prestată și remunerarea
acesteia
- asistența judiciară este asigurată cu preponderență de avocații stagiari și cei care au o vechime mai mică în profesie, cărora aceste onorarii nu le asigură
nici un fel de confort, nici din punct de vedere financiar și nici din punct de vedere profesional
- munca avocaților ce asigură asistența judiciară este minimalizată ca importanță prin aplicarea acestor sume cu titlu de onorarii din oficiu
Pe parcursul aplicării dispozițiilor Protocolului au fost sesizate o serie de ambiguități ce trebuie clarificate în mod expres:
- în materie penală:
Nu este reglementată modalitatea de acordare a asistenței judiciare în cazul plângerilor împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.
Au existat probleme privind modalitatea de decontare a onorariilor din faza de urmărire penală în situația în care se emite rechizitoriul: în unele situații,
onorariul se decontează de către procuror, prin rechizitoriu, iar în altele situații, onorariul se decontează de către instanță, în camera preliminară.
Apreciem că procurorul, prin rechizitoriu trebuie să dispună asupra onorariului avocatului din oficiu care a exercitat activitatea de asistență judiciară în
faza de urmărire penală.
În faza de urmărire penală, există situații în care procurorul de caz solicită delegație suplimentară față de cea emisă în fața Poliției, în condițiile în care
există un singur avocat în cauză, fapt ce determină emiterea a două delegații pentru faza de urmărire penală, pentru același avocat.
Având în vedere dispozițiile Noului cod de procedură penală, care definește noțiunea de organe de urmărire penală (acestea fiind organele de cercetare
penală și procurorul) considerăm că pentru faza de urmărire penală este suficientă emiterea unei singure delegații pentru același avocat care se prezintă
atât în fața organelor de cercetare penală cât și în fața procurorului.
În faza de urmărire penală, când trebuie efectuate acte procesuale în alte localități, în raza teritorială a altor Barouri decât cel al Baroului din care face
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parte avocatul din oficiu care are delegație la dosar, s-a impus deplasarea (pe distanțe foarte mari) a avocatului titular.
Este necesară reglementarea clară, prin Protocol a acestor situații, în sensul ca pentru actele procesuale efectuate în astfel de condiții să poată participa,
în baza unei alte delegații, un avocat din oficiu din Baroul județului unde urmează a fi efectuat actul procesual.
În faza de cameră preliminară, atunci când instanța verifică legalitatea măsurilor preventive, sunt situații când se emit două delegații, una pentru camera
preliminară și una pentru măsuri preventive pentru același avocat și sunt situații când se emite o singură delegație pentru camera preliminară (care
include și etapa verificării măsurilor preventive) pentru același avocat.
Potrivit art. 342 Noul Cod de procedură penală, obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a
competenței și a legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire
penală. Conform Protocolului actual, s-au stabilit onorariile ce acordă pentru această fază procesuală avocatului care prestează asistența juridică, așa
cum rezultă din prevederile art. 5 alin. I lit. a, b și c.
Judecătorul de cameră preliminară se pronunță la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menținerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a
măsurilor preventive și verifică legalitatea măsurii preventive în cazul în care față de inculpat s-a dispus deja o asemenea măsură (art. 348 C. pr. pen.),
conform dispozițiilor art. 207 C. pr. pen.
În cadrul acestei proceduri, se adoptă două încheieri distincte, una, în baza art. 342 și una potrivit art. 348 coroborat cu art. 207 C. pr. pen.
Totodată, în celelalte faze procesuale (urmărirea penală și judecarea cauzei în fond sau căi de atac), se emit de asemenea delegații pentru avocatul care
se prezintă cu ocazia verificării legalității măsurii preventive, care în multe cazuri nu este identic cu avocatul care asigură acordarea asistenței juridice în
faza respectivă, avocat care este îndreptățit la acordarea onorariului cuvenit, stabilit conform art. 5 al. I lit. l din Protocol.
În aceste condiții, opinăm în sensul că este necesar ca judecătorul de cameră preliminară să solicite prin adresa emisă către Barou desemnarea unui
avocat care să se prezinte în cameră preliminară și a unui avocat dacă este cazul, pentru luarea, menținerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a
măsurilor preventive, respectiv pentru verificarea legalității și prelungirea măsurii arestului preventiv, potrivit art. 207 C. pr. pen. Chiar dacă a fost
desemnat același avocat, considerăm că trebuie emise două delegații distincte, cu stabilirea onorariului cuvenit pe de o parte pentru faza de cameră
preliminară (art. 5 al. I lit. a,b,c din Protocol) și pe de altă parte pentru verificarea legalității și prelungirea măsurii preventive (art. 5 al. I lt. L din
Protocol).
Modalitatea de decontare a onorariului avocatului din oficiu pentru faza de cameră preliminară – sunt situații când acest onorariu se decontează prin
sentință și situații când decontul se face prin încheierea pronunțată în faza camerei preliminare.
Faza camerei preliminare este, alături de faza de urmărire penală și faza de judecată o etapă distinctă a procesului penal. Acest aspect rezultă chiar și din
modul de structurare al Codului de procedură penală, care în partea specială în titlul I reglementează urmărirea penală, în titlul II camera preliminară și
în titlul III judecata.
Faza de cameră preliminară se finalizează cu adoptarea unei hotărâri de către judecătorul de cameră preliminară, așa cum rezultă din prevederile art. 346
al. I C. pr. pen.
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34.

Sălaj

35.

Sibiu

36.
37.

Suceava
Teleorman

38.

Timiş

În cadrul Protocolului se stabilesc onorarii distincte pentru faza de urmărire penală, pentru procedura în cameră preliminară și pentru judecarea cauzei.
Conform dispozițiilor art. 5 al. II lit. b din Protocol, onorariile cuvenite avocaților pentru asistența judiciară acordată se acordă o singură dată, prin
hotărâre în cursul judecății, separat pentru fiecare grad de jurisdicție.
Încheierea care se adoptă la finalul procedurii în cameră preliminară constituie o hotărâre a instanței, astfel că opinăm în sensul că se impune stabilirea
onorariului cuvenit avocatului desemnat pentru a asigura asistența judiciară în faza camerei preliminare prin această încheiere.
- în materie civilă:
Se impune o altă reglementare privind suportarea onorariului cuvenit curatorului special, în sensul că acesta ar trebui avansat tot de către Stat și nu de
către părți. Motivăm această propunere prin aceea că, atâta vreme cât scopul numirii unui curator special în cauzele civile este tocmai asigurarea apărării
persoanelor aflate în situațiile speciale, expres prevăzute de lege, modalitatea de decontare aplicabilă la acest moment contravine tocmai situațiilor
urgente în virturea cărora a fost reglementată această instutuție.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Interpretarea Protocolului nr. 48025/2015, încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România este unitară la nivelul
Curţii de Apel Cluj, cu excepţia Judecătoriei Şimleu Silvaniei. Avocaţii din cadrul Baroului Sălaj care acordă asistenţă juridică în faţa Judecătoriei
Şimleu Silvaniei sunt contactaţi în mod direct, de către grefierul de şedinţă, cerându-li-se să se prezinte în faţa instanţei, în dosare ca având obiect
măsuri preventive, în baza delegaţiilor emise anterior, de către Baroul Sălaj, pentru faza de urmărire penală, delegaţii aflate la dosarul e urmărire penală,
fără a se solicita de către instanţă desemnarea unui avocat de către Baroul Sălaj, pentru aceste proceduri judiciare. În situaţia în care avocaţii au refuzat
să se prezinte, motivând în mod justificat refuzul, au fost amendaţi de către instanţă, atât pentru refuz, cât şi pentru argumentele expuse.
Există situaţii în care sunt solicitaţi avocaţii desemnaţi pentru faza de urmărire panală să acorde asistenţă juridică pentru luarea măsurilor preventive, cu
toate că delegaţia a încetat ca urmare a prezentării apărătorului ales în faza de urmărire penală, conform art. 91, alin. 4, Cod Procedură Penală.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Nu sunt probleme/propuneri.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Avocatul care primește împuternicire în faza de cameră preliminară să rămână și la judecarea cauzei pe fond eventual, în baza aceleași împuterniciri
să se consemneze și fond.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Baroul Timiș consideră oportună deschiderea unor discuții comune în vederea îmbunătățirii ori chiar înlocuirii Protocolului existent, privind stabilirea
onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară in materie penală, cu accentul pe modificarea situației prezente prin
negocierea și fixarea unor onorarii fixe minimale, care să înlăture situațiile arbitrare în care instanțele reduc onorariile din oficiu ale avocaților.
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39.

Tulcea

40.
41.

Vaslui
Vâlcea

Precizarea expresă în Protocol a modalității de decontare a sumelor respective, referitor la indicarea si descrierea procedurii, la înscrisurile care se
anexează de avocatul care prestează asistența juridică din oficiu, la înscrisurile care se pregătesc si se anexează de Barou, (aceasta deoarece suntem
asaltați de Tribunal cu cereri speciale și nejustificate de norme din actualul protocol, privind comunicarea anumitor înscrisuri, sub sancțiunea neprimirii
documentelor).
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. De acord cu renegocierea onorariilor prevăzute în noul Protocol din 2015 cu privire la cuantumul onorariilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă
judiciară, cu propunerea de a se majora în sensul stabilirii unui onorariu minim de 300 lei. De asemenea abrogarea articolului 10 care prevede limita
maximă a onorariilor cuvenite avocaţilor motivat de faptul că, de cele mai multe ori complexitatea cauzelor şi disponibilitatea avocaţilor impun
determinarea cuantumului onorariului la o valoare rezonabilă, preponderenţa având-o cauzele penale unde există o disproporţie vădită de valoare între
prestaţiile serviciilor de asistenţă juridică şi onorariul derizoriu de 130 lei.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. O dispoziție care trebuie avută în vedere, este aceea în care avocatul este solicitat să se deplaseze de la sediul baroului în cadrul căruia
activează, pe raza altui judeţ, pentru acordarea asistenţei juridice din oficiu (deplasarea la penitenciar etc.), situație în care, trebuie să se acorde
fie un onorariu suplimentar, fie trebuie acordate cheltuielile de transport si diurnă potrivit dispozițiilor din Codul Fiscal.
În ceea ce privește problema cheltuielilor suplimentare suportate de avocatul din oficiu în legatură cu cauza ce i-a fost repartizată, aceste cheltuielile
justificate legate de executarea obligaţiilor ce revin avocatului în această calitate şi avansate de acesta, ar trebui să se evidenţieze şi să se deconteze
distinct de onorariu (ordin de deplasare, bonuri fiscale sau alte asemenea dovezi) dispoziţie care să se aplice atât pentru cauzele penale cât şi pentru
cauzele civile, atât pentru faza de urmărire penală, cât şi pentru faza de judecată.
Onorariile stabilite să fie rotunjite prin noul Protocol, astfel – de ex. art. 2 alin 1 din Protocol “procese cereri al căror obiect este neevaluabil în bani”,
precum şi procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei a minorilor: a) pentru cererile privind încuviinţarea purtării
numelui, 195 lei” – sa fie 200 lei; e) pentru cererile privind obligaţia de întreţinere 390 lei; f) pentru cererile privind instituirea tulelei sau curatelei, 390
lei – sa fie 400 lei - etc.
Astfel cum, pentru inculpați este stabilit onorariu separat pentru camera preliminară și separat pentru fond, la fel să fie stabilit și pentru părțile vătămate.
Modificarea lit. d), alin. 1, art. 5, in sensul eliminării tezei a II-a care spune că „Atunci când in cauza există mai mult de cinci astfel de părți cu aceeași
calitate instanța trebuie să acorde un onorariu cumulat, în mod rezonabil, în funcție de complexitatea cauzei, aceasta neputând fi mai mare de 10000 lei,
indiferent de numarul persoanelor reprezentate sau asistate.”.
Eliminarea din Protocol a exemplului de calcul care conduce la acordarea a 10 lei/persoană vătămată. Ex. “(5 părţi*195Iei/parte =975 lei, peste 6 părţi 975 lei- 1O lei pentru fiecare parte, spre ex. pentru 1000 părţi 975 lei+995 părţ 1Olei= 10.925 lei) Prin aceasta modalitate de calcul, se afectează
interesele persoanei vătămate/parții civile, care este analizată în cauzele penale individual iar nu „în grup”, avocatul fiind dator să pregatească apărarea
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42.

Vrancea

pentru fiecare parte .
Să nu fie prevazuta o limita maximă a onorariilor ci doar cuantumul acestora (eliminarea punctului 10 din actualul Protocol, Protocol semnat de
U.N.B.R. cu rezerva acestui articol).
Acolo unde activitatea avocatului cunoaște un volum mare de lucru ori se efectuează în cauze de complexitate ridicată, organul judiciar să aibă
posibilitatea să majoreze cuantumul onorariilor până la dublul cuantumului ce s-ar fi cuvenit avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență
judiciară.
Introducerea unui alineat nou la art. 1 din Protocol, respectiv alin. 2 - „Onorariile cuvenite avocaților nu pot face obiectul niciunei reduceri de către
organul jurisdicțional, cu excepția situațiilor prevăzute în Protocol și numai în mod motivat”.
Să fie reglementate distinct remunerațiile cuvenite avocaților în calitate de curatori speciali .
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.
1. Noul Protocol are neajunsuri, s-au efectuat demersuri către Ministerul Justiției.
Modificarea onorariului privozoriu cu privire la curatela specială, în sensul majorării acestuia la suma de 200 de lei, cu posibilitatea majorării în funcție
de obiectul cauzei prin raportare la Protocolul dintre MJ si UNBR la capitolul II. Totodata în situația în care onorariul avocatului curator cade în sarcina
părților, să se pună în vedere instanțelor să respecte Protocolul si dispozițiile codului de procedura civilă și să nu solutioneze cauza pănă la momentul la
care onorariul pentru prestația integrală a avocatului curator a fost achitat.
2. De acord cu organizarea consfătuirii de lucru.

IN/1EX.

______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783

______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.

MINISTERUL JUSTITIEI

UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

Nr. ____________

Nr. ____________

PROIECT
PROTOCOL

privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de
asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor
public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă
extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind
accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională
în materie penală.
Având în vedere dispoziţiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) lit. c) şi ale art. 50 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie
civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr, 723 din 24 octombrie 2008,
Ţinând seama de prevederile art. 71 - 85 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98
din 7 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.166 din Statutul profesiei
de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011;
Având în vedere dispoziţiile art. 47 și art. 49 din Ordonanța de Urgenţă nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013,
Având în vedere dispoziţiile art. 6 pct. V.8 și pct. VII.3 din Hotărârea Guvernului nr.
652/2009 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Codului de procedură penală privind asigurarea
asistenţei judiciare prin avocat în toate fazele procedurii și prevederile Codului de procedură
civilă privind asigurarea prin avocat a reprezentării persoanelor în cazurile și în condițiile
prevăzute de lege pentru buna desfășurare a proceselor civile,
___________________________________________________________________________________________________
___
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783

Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România încheie prezentul
PROTOCOL.
Capitolul I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prin prezentul protocol se stabilesc cuantumul şi modalitatea de plată a:
a) remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile avocaţiale de asistenţă juridică
şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii
jurisdicţionale, în materie penală, în procedurile de cooperare judiciară internaţională în
materie penală și în materie civilă;
b) remunerațiilor cuvenite avocaţilor pentru de prestaţiile de asistenţă avocaţială
extrajudiciară, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar;
c) remunerațiilor cuvenite avocaţilor pentru activitatea desfășurată în calitate de
curatori;
d) remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru de prestaţiile de asistenţă juridică şi
reprezentare în cauzele privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă, inclusiv in
ceea ce priveşte Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la
New York la 20 iunie 1956, la care România a aderat prin Legea nr. 26/1991, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 54/19.03.1991.
e) remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile extrajudiciare şi / sau de
asistenţă juridică şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept
(referitoare la drepturile recunoscute prin lege pentru situaţiile impuse de statutul de azilanţi,
persoane cu dizabilităţi, revoluţionari etc.) sau în care prevederile convenţiilor la care
România este parte, impun acest lucru.
(2) Plata remunerațiilor prevăzute la alin. (1) se suportă din sumele cuprinse distinct în
Legea bugetului de stat, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei la Capitolul
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul „Bunuri şi servicii”, articolul „Ajutor public
judiciar”, pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă
juridică obligatorie.
Capitolul II
Remuneraţii pentru furnizarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a
prestaţiilor de asistenţa juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă
extrajudiciară
Art. 2. - (1) Valorile remuneraţiilor care se cuvin avocaţilor pentru asigurarea
serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a
altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale sunt următoarele:
1. procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi procese şi
cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor:
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a) pentru cererile privind încuviinţarea purtării numelui, 500 lei;
b) pentru cererile privind împărţirea provizorie a locuinţei sau stabilirea domiciliului

minorului, 250 lei;
c) pentru cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea
funcţionării şi pentru înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor, 400 lei;
d) pentru cererile privind exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului, 400 lei;
e) pentru cererile privind obligaţia de întreţinere, 400 lei;
f) pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei, 500 lei;
g) pentru cererile privind punerea sub interdicţie, 400 lei;
h) pentru cererile privind plasamentul sau orice altă măsură de protecţie a minorului,
300 lei;
i) pentru cererile de divorţ, când se solicită şi exercitarea autorităţii părinteşti privind
copii minori, 400 lei;
j) pentru acţiunile în stabilirea paternităţii, acţiunile în contestarea recunoaşterii
paternităţii şi acţiunile în tăgăduirea paternităţii, 300 lei;
k) pentru cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei, 300 lei;
I) pentru procesele şi cererile în materie comercială, al căror obiect este neevaluabil
în bani, 400 lei;
m) pentru orice alte procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum
şi pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea
persoanei şi a minorilor, 300 lei;
n) pentru prestaţiile avocațiale asigurate în temeiul Convenţiei privind obţinerea
pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956, 400 lei;
o) pentru asigurarea prestaţiile extrajudiciare şi / sau de asistenţă juridică şi
reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept (referitoare la drepturile
recunoscute prin lege pentru situaţiile impuse de statutul de azilanţi, persoane cu dizabilităţi,
revoluţionari etc.) sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte, impun
acest lucru, 400 lei.
2. procese şi cereri al căror obiect este evaluabil în bani:
a) pentru cererile privind ordonanţa de plată, 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului

litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;
b) pentru cererile privind somaţia de plată, 300 lei;
c) pentru procesele şi cererile în materia restituirii proprietăţilor imobiliare, formulate
în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989 şi a altor dispoziţii legale aplicabile în materie, 300 lei plus 0,5% din
valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;
d) pentru acţiunile în revendicare, 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului,
dar nu mai mult de 500 lei;
e) pentru orice alte procese şi cereri cu caracter patrimonial, 200 lei plus 0,5% din
valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei.
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3. pentru procesele şi cererile în materia contenciosului administrativ, 400 lei;
4. pentru procesele şi cererile în materie de asigurări sociale, 300 lei;
5. pentru procesele şi cererile în materie de proprietate intelectuală şi proprietate
industrială, 400 lei;
6. redactare şi susţinere motive de recurs “prin avocat”, 350 lei;
7. pentru cererile referitoare la procedura insolventei – 300 lei
(2) Pentru redactarea cererii de chemare în judecată sau a cererilor motivate de

exercitare a căilor de atac prevăzute de lege, în cazul în care avocatul nu asigură şi
asistenţa juridică sau reprezentarea părţii, onorariul cuvenit reprezintă 50% din cuantumul
onorariului stabilit potrivit alin. (1).
(3) Onorariile prevăzute la alin. (1) se acordă o singură dată în cursul judecăţii, dar,
separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie.
(4) Pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în căile de
atac prevăzute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului este acelaşi cu cel stabilit,
potrivit alin. (1), pentru asistenţa juridică şi/sau reprezentarea în faţa instanţei judecătoreşti
care a soluţionat cauza în fond în primă instanţă.
Art. 3. - Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa extrajudiciară acordată în
cadrul sistemului de ajutor public judiciar sunt următoarele :
a) pentru acordarea de consultaţii juridice, 150 lei;
b) pentru formularea plângerilor prealabile în cadrul procedurii contenciosului
administrativ şi a contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, 250 lei;
c) pentru formularea de cereri, petiţii şi sesizări în materie de asigurări sociale, 150
lei;
d) pentru formularea altor cereri, petiţii şi sesizări, 100 lei;
e) pentru asistenţa juridică acordată la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei
române, 150 lei;
f) pentru asistenţa juridică acordată victimei violenţei în familie, 500 lei
g) pentru asistenţa juridică a refugiaţilor şi a azilanţilor, 100 lei;
h) pentru reprezentarea în faţa comisiilor prevăzute de Legea fondului funciar nr.
18/1991 şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi în faţa altor autorităţi sau instituţii
publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, 300 lei.
Art.4 (1) Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de
asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti se stabileşte, potrivit
criteriilor prevăzute la art. 2, prin încheierea prin care instanţa încuviinţează acordarea
ajutorului public judiciar. Referatul care atestă prestaţia avocaţială efectivă, onorariul definitiv
cuvenit avocatului şi cheltuielile justificate, efectuate de avocat în cauză, se confirmă de
către instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar.
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(2) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenţă extrajudiciară se
aprobă de consiliul baroului prin decan sau persoana desemnată de consiliul baroului, potrivit
criteriilor prevăzute la art. 3.
(3) Cheltuielile justificate, legate de executarea obligaţiilor ce revin avocatului în
aceasta calitate şi avansate de acesta se evidenţiază şi se decontează distinct de onorariu,
cuantumul acestora neputând depăşi 50% din onorariul corespunzător prestaţiei.
Capitolul III
Onorarii pentru asigurarea activităților
de asistenţă juridică în materie penala
Art. 5 (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice a
suspectului, inculpatului sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, în situaţia în
care organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că suspectul, inculpatul, partea
vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură
apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui
avocat din oficiu sunt următoarele:
a) 400 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, în
cadrul procedurii în camera preliminară sau în cursul judecăţii;
b) 450 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat, asistat în cursul urmăririi
penale, în cadrul procedurii în camera preliminară sau în cursul judecăţii, atunci când cel
puţin două persoane au calitatea de făptuitor, învinuit sau inculpat în cauză;
c) 500 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, în
cadrul procedurii în camera preliminară sau în cursul judecăţii, atunci când cel puţin cinci
persoane au calitatea de făptuitor, învinuit sau inculpat în cauză;
d) 200 lei pentru asistenţa juridică acordată pentru fiecare învinuit sau inculpat în
cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive sau a
masurilor de siguranţă cu caracter medical (Titlul V din noul Cod de procedură penală –
N.C.P.P.). Aceeaşi remuneraţie urmează a fi acordată şi pentru asistenţa juridică la
soluţionarea contestaţiilor împotriva încheierilor pronunţate cu privire la aceste măsuri;
e) 200 lei pentru asistenţa juridică sau reprezentarea în cursul urmăririi penale sau în
cursul judecăţii a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente. Acest
onorariu se acordă cumulat pentru fiecare persoana vătămată, parte civilă sau parte
responsabilă civilmente, în cazul în care una sau mai multe persoane au calitatea de parte
vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente. Atunci când în cauza există mai
mult de cinci astfel de părţi, instanţa poate acorda o remuneraţie cumulată , în mod
rezonabil, în funcţie de complexitatea cauzei, aceasta neputând fi mai mica de 1.000 lei;
f) 500 lei pentru asistenţa juridică
acordată în căile extraordinare de atac
(contestaţie în anulare, recursul în casaţie, revizuire, redeschidere proces penal (conform
Titlul III, Cap. V din N.C.P.P.); cheltuielile justificate legate de executarea obligaţiilor ce revin
avocatului în această calitate şi avansate de acesta se evidenţiază şi se decontează distinct
de onorariu, în limita sumei de 150 lei;
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g) 200 lei pentru asistenţa juridică acordată în cazul cererii de revocare a suspendării
executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei la executare, a cererilor de întrerupere
sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă;
h) 300 lei pentru asistenţa juridică în procedura de încheiere a acordului de
recunoaştere a vinovăţiei (art.480, 484, N.C.P.P.);
i) 250 - 300 lei pentru asistenţa juridică în procedura de soluţionare a contestaţiei cu
privire la durata procesului (art.4884 alin. 2, N.C.P.P.);
j) 200 - 250 lei pentru asistenţă juridică a condamnatului în procedura de înlocuire a
pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii (art.586 alin. 3, N.C.P.P.);
k) 200 lei pentru asistenţa juridică a inculpatului arestat în procedura de efectuare a
comisiei rogatorii (art. 200 alin. 8, N.C.P.P.);
l) 250 lei pentru asistenta juridică acordată în alte cazuri excepţionale (altele decât
cele menţionate), la solicitarea instanţelor, a organelor de urmărire penală sau a locurilor de
detenţie, în condiţiile legii penale.
(2) Remuneraţiile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată, potrivit
prevederilor alin. (1), în cursul urmăririi penale se acordă o singură dată pentru întreaga
durată a urmăririi penale, iar, în cursul judecăţii, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.
(3) Remuneraţiile prevăzute la alin.(1) se majorează cu 100% în cazurile în care
asistenţa juridică din oficiu este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucrătoare.
(4) Pentru depasirea orei fixate de catre instanta de judecata sau de catre organele
de urmarire penala se va acorda onorariu de 50lei/ora de asteptare a avocatului,Onorariul se
va acorda dupa trecerea unei perioade de 30 min de la ora fixata

Art. 6. - În cazul în care delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează, potrivit
art. 91 alin. (4) din N.C.P.P, la prezentarea apărătorului ales procurorul, prin ordonanţă sau,
după caz, instanţa, prin încheiere, va dispune plata remuneraţiei cuvenite apărătorului
desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării delegaţiei, ţinându-se
cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de
urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost
prezent. Remuneraţia astfel stabilită nu poate fi mai mică de 30% din valoarea celei cuvenite
dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finalizată.
Art. 61. - Instanţa, în cazurile complexe, cu multe termene de judecată şi a unui volum
mare de activităţi prestate de avocat, are posibilitatea majorării cu 100 % a remuneraţiilor
prevăzute la art. 5 alin.(1).

Capitolul IV
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional
la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală
Secţiunea 1
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Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional
la justiţie în materie civilă
Art. 7. - (1) Cuantumul remuneraţiei care se cuvine avocaţilor pentru asistenţa juridică
acordată pentru asigurarea accesului internaţional la justiţie în materie civilă, în procesele şi
cererile prevăzute la art. 2 şi în cazurile prevăzute la art. 3 se majorează cu 50 %.
(2) Valoarea remuneraţiei cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică obligatorie,
totală şi gratuită, acordată în vederea asigurării accesului internaţional la justiţie în procesele
şi cererile privind înapoierea minorului, precum şi în cele privind organizarea şi exercitarea
dreptului de vizită a minorului este 500 lei.
Secţiunea a 2-a
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă juridică în cauzele privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală
Art. 8. - (1) Remuneraţiile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată
persoanei extrădabile, persoanei solicitate sau a condamnatului când aceasta este
obligatorie, potrivit legii, sunt următoarele:
a)
100 lei pentru asistenţa juridică acordată pentru fiecare persoană extrădabilă
sau persoană solicitată în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii
măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;
b) 320 lei pentru fiecare persoană extrădabilă sau solicitată în cursul procedurii
judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare;
c) 320 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de
transferare a unui cetăţean străin din România în statul de cetăţenie;
d) 320 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de
transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;
e) 170 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac exercitate
împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea,
prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în
vederea extrădării;
f) 320 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac exercitate
împotriva altor hotărâri decât cele prevăzute la lit. e).
(2) în cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau
menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării,
se dispune în cursul procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare sau de
executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaţilor pentru
asistenţa juridică asigurată, potrivit alin. (1) lit. b) sau, după caz, alin. (1) lit. c), se acordă o
singura dată.
(3) Remuneraţia cuvenita avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată, potrivit
prevederilor alin. (1), se acordă o singură dată pentru întreaga durată a procedurii judiciare
de extrădare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de
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soluţionare a cererii de transferare.
(4) In cazul in care forma de exercitare a profesiei in cadrul careia isi desfasoara
activitatea avocatul este platitoare de TVA, la onorariile stabilite de catre organul care a
solicitat acordarea asistentei judiciare din oficiu se va adauga si TVA
(5) Dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.
Capitolul V Dispoziţii comune
Art. 9. - (1) Referatul, întocmit de avocat şi care atestă o prestaţie avocaţială efectivă
pentru care se cuvine plata remuneraţiei va fi confirmat de organul judiciar care a dispus
plata remuneraţiei sau de conducerea autorităţii în faţa căreia s-a desfăşurat activitatea de
asistenţă juridică şi/sau de reprezentare. Referatul va fi însoţit de încheierea prevăzută la
art. 4 alin. (1), în cazul asistenţei acordate în cadrul sistemului de ajutor public judiciar.
(2) Referatul prevăzut la alin. (1) constituie document justificativ, care se înaintează
baroului de către avocat, în termen de cel mult 5 zile de la data confirmării, în vederea
verificării, centralizării, avizării şi aprobării plăţii remuneraţiei de către consiliul baroului.
(3)
în cazul asistenţei extrajudiciare, referatul întocmit de avocat, verificat şi avizat
de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului, constituie document justificativ
care se înaintează consiliului baroului, în termenul prevăzut la alin. (2), în vederea aprobării
referatelor.
(4)
După verificarea şi avizarea/aprobarea referatelor prevăzute la alin. (1) şi de
către consiliul baroului, referatele centralizate sunt înaintate departamentului economicofinanciar şi administrativ ai tribunalului, în vederea efectuării viramentelor privind plata
remuneraţiilor de către tribunal în contul barourilor, în condiţiile prevăzute de lege.
(5) Sumele necesare plăţii remuneraţiilor stabilite conform prezentului protocol se
virează de către tribunale la barouri în cursul lunii calendaristice în care referatele au fost
depuse de către barou la departamentul economico-financiar al tribunalului, dacă referatele
în cauză au fost depuse până la data de 20 a lunii respective.
(6) Plata remuneraţiilor stabilite conform prezentului protocol se face de barou către
avocat, potrivit legii, în cursul lunii calendaristice în care sumele necesare au fost virate, în
condiţiile alin. (5), de către tribunal.
Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 10. - Remuneraţiile cuvenite avocaţilor în temeiul convenţiilor de colaborare
încheiate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
51/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, se stabilesc în limitele
valorilor prevăzute în prezentul protocol.
Art. 11. - Eliberarea sumelor aprobate, în condiţiile legii, pentru organizarea şi
funcţionarea serviciilor. de asistenţă judiciară din cadrul barourilor se realizează potrivit
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procedurii stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. 1
Art. 12. - (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data de …….. 2014 şi se va derula
în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei pentru
finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului protocol se abrogă Protocolul nr.
113928/2008 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România
privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în
materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de
asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru
asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie
civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Propunem ca, în limita alocaţiilor bugetare, o parte din cheltuielile barourilor cu organizarea şi funcţionarea serviciilor
de asistenţă juridică să fie suportate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, conform prevederilor legale precizate
în considerente (direct proporţional cu volumul de activitate, numărul de avocaţi înscrişi la Serviciul de Asistenţă
Judiciară) şi sumele lunare alocate pentru fiecare barou în parte – eventual într-un procent cel puţin egal cu cel suportat
de avocaţi 1-2%, în condiţiile în care cheltuielile sunt suportate în cea mai mare parte din bugetele barourilor.
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