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L UNlON NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMAN!E

Către,

Ministerul Justitiei

Excelenţei

sale,

Domnului Tudorei TOADER, Ministrul Justitiei
Stimate doamnule Ministru,

Vă comunicăm adresa nr. 165/14.01.2018 a Baroului Sălaj prin care se informează
U.N.B.R că, începând cu decembrie 2018, Tribunalul Sălaj - ordonator secundar de credite nu
mai decontează în baza rechizitoriului onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară
acordată în faza de urmărire penală,
Vă solicităm să

ne

sprijiniţi

în remedierea

situaţiei

invocate mai sus.

De asemenea, vă solicităm iniţierea şi realizarea unui nou Protocol încheiat între
Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.), Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public,
conform art 84, alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, republicată.
Vă reamintim că disponibilitatea Ministerului Justiţiei de a iniţia procedura analizării
efective a propunerilor de perfecţionare a prevederilor Protocolului 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 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, încheiat între Ministerul Justitiei şi U.N.B.R. în 2015,
corespunzător prevederilor legale în vigoare în prezent, inclusiv celor cuprinse in Legea nr.
25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a fost exprimată public de
reprezentantul Ministerului Justiţiei şi în cadrul şedinţei Comisiei de abuzuri a Senatului
României din 11 decembrie 2018-

Ne exprimăm convingerea ca propunerile documentate şi justificate economic, înaintate
către dumnevoastră încă din iulie 2017, precum şi experienţa aplicării Protocolului de la data
adoptării şi până
în prezent constituie temeiuri serioase pentru ca printr-o conlucrare
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instituţională loială să se pună la punct reglementări care sa corespundă nevoilor reale ale
persoanelor care au nevoie de avocat!
Anexăm

Cu

prezentei adresa Baroului Sălaj nr. 165/14.01.2018.

aleasă consideraţie,

Vicepreşedinte

Coordonator DCAJ
Av. Dr.

Petruţ
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Către,

Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Ca aţie şi lHinlflilI'ERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângâ I.C.CJ.
Domnului AUGUSTIN LAZĂR, Procuror General
Stimate domnule Procuror General,

SECTJA RESURSE UMAl'iE ŞI IJOC~:l!Ef\'iil!<~
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Vă comunicăm adresa nr. 165/14.01.2018 a Baroului Sălaj prin care se informează
U.N.B.R. că, începând cu decembrie 2018, Tribunalul Sălaj - ordonator secundar de credite nu
mai decontează în baza rechizitoriului onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară
acordată în faza de urmărire penală.
Vă solicităm să ne sprijiniţi în remedierea situaţiei invocate mai sus, prin iniţierea şi
realizarea unui nou Protocol încheiat între Uniunea Natională a Barourilor din România
(U.N.B.R.), Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, conform art. 84, alin. (1) din Legea nr.
51 /1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.
Anexăm

Cu

prezentei adresa Baroului

Sălaj

nr. 165/14.01.2018.

aleasă consideraţie,

Vicepreşedinte

Coordonator DCAJ
Av. Dr.

Petruţ
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Nr.165/14.01.2019

CĂTRE,

V

,,

UNllJNEA NAJJONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
OEPARTAMENTlJL DE COORDONARE A ASISTENTEI JUDICIAru~
În atenţia d-lui \,vicepreşedinte, Av. Dr. Petrut Ciobanu '
I

Pe această cale dorim s~ vli semnalăm incidentul apărut la Tribunalul Sălaj referitor la
decontarea onorariilor cuvenitei avocaţilor din oficiu pentru faza de urmăriţ p.enală, în baz.:t
rechizitoriului, solicitand totod~a un punct de vedere pentru rezolvarea situatiei.

dece~brie

şi

lncepand cu luna
2018, Protocolul nr.4S025/20l5încheiat între UNBR
Ministernl Justiţiei este interpref t de ordonatorul secundar de credite - Tribunalul Salaj, Jn
sensul că .nu se p.ot d~co~t~ din londurile M'.nisterulu.~ Justiţie.i onorariile c.uv.· e...·n'.te. a.v.ocaţi.lor
pentru asistenţa ;ud1ciara m fa a de urmărire penala, doar m baza rech1z1tonulu1 , fiind
obligatoriu ca ele să se regăseas, ă în hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţe. Refuzul
platii este sustinut si de omisiun' a existentă în art, S alin.2 ·lit.a ,din Protocolul nr.48025/2015,
care precizează că onorariile c venite avocaţilor din oficiu în cursul urmP.ririi penale se
acordă o singură data prin ord nanţa procurorului, fără a fi menţionate rechizitoriul sau
acordul de recunoaştere a vi novă iei.
Vă rugăm să vă exprima\ţpunctul

de vedere cu privire la modalitatea de interpretare a
protocolul~i si care este instit tia obligata sa asigure t'ondurile necesare pentru plata
onorariilor din faza de urmarire p nala, Ministerul de Justitie sau Ministerul Public.
La nivel national nu

exi~\tă o practică unitară în .această privinţă, respectiv avem.

cunoştinţă că în Baroul Cluj, ncepând cu anul 2015, decontarea. onorariilor cuvenite
avocaţilor din oficiu pentru ~a~a e ur~ărie penală se :ac~. din bugetul M.inisterului'Public de.
către

fiecare organ de urmanre penala de pe raza Curţ11 de Apel Cluj ( Parchettc, DNA,
Df!COT ) , ln baza rechizitoriul,ui, acordului de recunoaştere a vinovăţiei sau ordonanţei
emise în faza de urmărire panală, •
in speranţa că aspectele pi·e;:entate vor fi analizate, vă asigurăm de întreaga noastră
consideraţie.

Cu

stimă,

\

