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Catre: Domnul Av. Dr. Petrut CIOBANU
Vi cepre~edi nte
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
Ref: adresa nr. 52-DCAJ/21.03.2017 a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,
privind proiectul Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru
furnizarea serviciilor de asistenta judiciara In materie penala, pentru prestarea, In
cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara ~i/sau
reprezentare ori asistenta extrajudiciara, precum ~i pentru asigurarea serviciilor de
asistenta judiciara privind accesul international la justitie In materie civila ~i cooperarea
judiciara internationala In materie penala

Stimate Domnule

Vicepre~edinte,

Ca urmare a adresei nr. 52-DCAJ/21.03.2017 a Uniunii Nationale a Barourilor din
Romania (UNBR), lnregistrata la Ministerul Justitiei cu nr. 25906/2017, prin care a fost
transmis proiectul protocolului mai sus-mentionat, la data de 20.08.2018 a avut loc, la
sediul Ministerului Justitiei, o lntalnire a grupului de lucru alcatuit din reprezentanti ai
Ministerului Justitiei, Ministerului Public (reprezentat prin domnul Oancea Dorine!,
procuror, Parchetul de pe langa lnalta Curte de Casatie ~i Justitie) ~i Uniunii Nationale
a Barourilor din Romania (reprezentata prin domnul Av. Dr. Petrut Ciobanu,
Vicepre~edinte), constituit pentru lncheierea unui protocol lntre aceste trei entitati,
avand ca obiect onorariile avocatilor mai sus-mentionate. In cadrul discutiilor a fost
convenita necesitatea lncheierii noului protocol tripartit, care urmeaza a deveni
aplicabil lncepand cu 01.01.2019, ramanand In discutie urmatoarele aspecte:
- cuantumul majorarii onorariilor stabilite prin Protocolul nr. 48025/2015; valorile
propuse de UNBR fiind majorate, In principal, cu procente cuprinse lntre 100%-284% fata
de cele din protocolul actual, fiind, totodata, introduse noi onorarii; ministrul justitiei
a semnalat necesitatea reevaluarii majorarilor propuse, inclusiv prin luarea In
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considerare, ca unica solutie, a indexarii valorii onorariilor cu indicele ratei inflatiei
pentru perioada iulie 2018 - iunie 2015, care a lnregistrat o cre~tere de 5,05%;
- necesitatea ca UNBR sa transmita Ministerului Justitiei ~i Ministerului Public motivarea
fundamentata a solicitarii de majorare a onorariilor cuprinse In Protocolul nr.
48025/2015, ~i, totodata, a necesitatii extinderii obiectului protocolului pentru noi
onorarii; prin Protocolul nr. 48025/2015 nivelul onorariilor a fost majorat In
conformitate cu evolutia indicelui pretului de consum pentru capitolul servicii, care In
perioada noiembrie 2008-septembrie 2014, a fost de 130%, acela~i indicator statistic
pentru perioada iunie 2015 - februarie 2017' fiind negativ' lnregistrand 0 scadere cu
0,53%;
- lipsa unui temei legal pentru includerea In noul protocol, distinct de onorariul cuvenit,
a cheltuielilor de deplasare ale avocatilor.
Totodata, In cadrul lntalnirii din data de 20.08.2018 a grupului de lucru alcatuit din
reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Ministerului Public (MP) ~i Uniunii Nationale a
Barourilor din Romania (UNBR), desfa~urate la sediul Ministerului Justitiei, s-a stabilit
ca Ministerul justitiei ~i Ministerul Public sa transmita UNBR un raspuns scris cu privire
la solicitarea de lncheiere a noului protocol, iar UNBR sa transmita, la solicitarea
Ministerului Justitiei, informatii privind avocatii lnscri~i In evidentele UNBR, prin
indicarea pentru fiecare barou a urmatoarelor categorii: avocati stagiari activi , avocati
stagiari suspendati, avocati definitivi activi, avocati suspendati.

Avand In vedere aspectele anterior prezentate, fata de esenta masurilor propuse prin
proiectul de protocol, va comunicam urmatoarele:
- pentru a da eficienta dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 51 / 1995, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, ~i ale art. 272 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de
procedura penala, este necesara lncheierea unui nou protocol tripartit, lntre U.N.B.R. ,
Ministerul Justitiei ~i Ministerul Public, care, potrivit propunerii UNBR, ar deveni
aplicabil lncepand cu 01. 01. 2019, sub conditia existentei fondurilor bugetare necesare;
- lntrucat prin proiectul noului protocol se propune includerea de noi acte ~i proceduri
fata de Protocolul nr. 48025/2015, este esentiala transmiterea de catre UNBR a unei
analize fundamentate a necesitatii extinderii obiectului noului protocol ~i cu privire la
aceste noi acte ~i proceduri, In scopul asigurarii elementelor necesare unei analize
obiective a acestui demers;
- cuantumul majorarii onorariilor cuprinse In Protocolul nr. 4802512015 nu poate fi
mentinut In lipsa unei justificari obiective a acestei masuri ~i prin ignorarea
sustenabilitatii resurselor bugetare; fata de contextul economico-financiar actual,
problematica majorarii acestor onorarii poate fi solutionata doar prin indexarea valorii
onorariilor cu indicele ratei inflatiei pentru perioada iulie 2018 - iunie 2015, care a
lnregistrat o cre~tere de 5,05%;
- textul propus pentru art. 7 din proiectul de protocol trebuie reanalizat din perspectiva
legalitatii, data fiind lipsa unui temei legal pentru recunoa~terea , distinct de onorariul
cuvenit, a dreptului avocatilor de a deconta cheltuielile de deplasare.
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Totodata, va adresam rugamintea de a ne comunica informatii privind avocatii 1nscri~i
1n evidentele UNBR, prin indicarea pentru fiecare barou a urmatoarelor categorii:
avocati stagiari activi, avocati stagiari suspendati, avocati definitivi activi, avocati
suspendati.

Cu deosebita consideratie,

DER
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