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Uniunea Națională a Barourilor din România  
 
Departamentul pentru Coordonarea Asistenței Judiciare  
      

 

 

 

NORMĂ METODOLOGICĂ NR. 6 

 

 

 

despre aplicarea corectă a prevederilor art. 12 alin. (2) din Protocolul nr. 37-AUT-

14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea 

serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul 

sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau 

reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor 

de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și 

cooperarea judiciară internațională în materie penală 

 

 

A. Considerații generale – dispoziții aplicabile  

 

Art. 81 alin. (1)-(4) din Legea 51/1995 republicată: 

,,(1)Pentru asistența judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu 

stabilit de organul judiciar, potrivit naturii și volumului activității desfășurate, în limitele 

sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. și Ministerul Justiției. 

(2)Prin actul de încuviințare a asistenței judiciare, organul judiciar stabilește și 

valoarea provizorie a onorariului avocatului. 

(3)După acordarea asistenței judiciare, avocatul întocmește un referat scris cu 

privire la prestația avocațială efectivă, conform formularului aprobat de Departamentul de 

coordonare a asistenței judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmării 

organului judiciar, care, în funcție de volumul și complexitatea activității desfășurate de 

avocat, precum și în raport cu durata, tipul și particularitățile cauzei, poate dispune 

menținerea sau majorarea onorariului stabilit inițial. 
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(4)Referatul confirmat potrivit alin. (3) se înaintează baroului, în vederea efectuării 

formalităților prevăzute de lege pentru plata onorariilor.” 

Art. 82 alin. (2) din Legea 51/1995 republicată: 

,,Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, după caz, a remunerațiilor pentru 

asistența judiciară se virează, lunar, în condițiile legii, într-un cont distinct, deschis de 

fiecare barou. Respectarea de către barouri a destinației fondurilor astfel virate face și 

obiect al controlului U.N.B.R., în condițiile stabilite de Statutul profesiei de avocat.” 

Art. 12 alin. (2) din Protocolul nr. 37-AUT-14.02.2019 privind stabilirea onorariilor 

cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, 

pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență 

judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea 

serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și 

cooperarea judiciară internațională în materie penală: 

„(2) La data intrării în vigoare a prezentului protocol, Protocolul nr. 48025/2015 

încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România privind 

stabilirea onorariilor avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în 

materie penală pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor 

de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru 

asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în 

materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală își încetează 

valabilitatea.” 

 

B. Necesitatea clarificării metodologice. Procedura de urmat  

 

Având în vedere practica neunitară a organelor judiciare cu privire la interpretarea și 

aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Protocolul nr. 37-AUT-14.02.2019, cu referire la 

cuantumul onorariilor pentru delegațiile emise anterior datei intrării în vigoare a noului 

Protocol dar care încetează după data de 14.02.2019.  

Prin adresa, înregistrată la U.N.B.R. sub nr. 16-DCAJ-28.02.2019, se comunica 

punctul de vedere al Baroului București cu privire la prestațiile avocațiale care se 

finalizează ulterior intrării în vigoare a Protocolului nr. 37-AUT-14.02.2019, deși 

onorariile au fost stabilite prin Protocolul nr. 48025/2015 și se solicită ca onorariile să fie 

stabilite conform Protocolului nr. 37-AUT-14.02.2019. 

2. Principiul neretroactivității a devenit un principiu constituțional prin inserarea în 

Constituția României din 1991 a art. 15 alin. (2), potrivit căruia “Legea dispune numai 

pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”. Prin urmare, 
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neretroactivitatea legii, ca principiu constituțional, este obligatorie, pentru toate ramurile 

de drept, fără excepție, nu numai pentru acelea care îl prevăd explicit.  

Conform art. 6 din Noul Cod Civil: 

,,Aplicarea în timp a legii civile 

(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere 

retroactivă. 

(2) Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de 

intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de 

legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor.” 

Prin urmare, principiul neretroactivității legii civile constă în aceea că legea civilă se 

aplică numai situațiilor juridice care iau naștere după intrarea ei în vigoare, aplicându-se 

doar pentru viitor, nu și pentru trecut. 

 

Interpretarea articolului enunțat în titlul deciziei se impune pentru a evita greșita 

interpretare a acestuia și apariția unei jurisprudențe diferită în activitatea barourilor. 

 

* 

 

Pentru interpretarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale incidente, în baza art. 

76 lit. a) din Legea nr. 51/1995 se stabilește următoarea  

 

 

 METODOLOGIE  

 

 

privind aplicarea corectă a prevederilor art. 12 alin. (2) din Protocolul nr. 37-

AUT-14.02.2019: 

 

1. Pentru delegațiile emise anterior datei de 14.02.2019, onorariul s-a stabilit 

conform Protocolului nr. 48025/2015, chiar dacă prestația se încheie ulterior intrării în 

vigoare a Protocolului nr. 37-AUT-14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite 

avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru 

prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară 

și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor 

de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea 

judiciară internațională în materie penală.  
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2. Organul judiciar, în funcție de volumul și complexitatea activității desfășurate de 

avocat, precum și în raport cu durata, tipul și particularitățile cauzei, poate dispune 

menținerea sau majorarea onorariului stabilit inițial. (art. 81 alin. (3) din Legea 51/1995, 

republicată). 

 

 3. Prezenta normă metodologică se va comunica Președintelui U.N.B.R. și tuturor 

decanilor barourilor prin grija personalului Departamentului de coordonare a asistenței 

juridice din cadrul U.N.B.R. și a secretariatului U.N.B.R. și se va publica pe site-ul 

U.N.B.R., la secțiunea ”Asistență judiciară” .  

 

 

 

 

 

 

Av. Dr. Petruț Ciobanu 

Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România 

Coordonator al Departamentului de coordonare a asistenței judiciare 

din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red. I.N/1EX. 


