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Către, 

UNIUNEA NATIONALĂ A BAROURILOR D IN ROMÂNIA 

Ministend Public 

' 
TH E NATIONAL ASSOCIATI ON OF T H E ROMAN IAN BARS 

L'UN ION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMANIE 

UNiUNEA .. NATIONP.LĂ -A-·BĂROURILOR 
DIN ROMÂNIA - UNBR 

ÎNREGISTRARE nr. Sf- ~('\\~ - ·k l.b 

.!\nul 20 lL Luna ci t Z~ua /'-; 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Domnului AUGUSTIN LAZĂR, Procuror General 

Stimate domnule Procuror General, 

' În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercic:area profesiei de 
avocat republicată, cu modificările ulterioare vă comunicăm următoarele: 

Uniunea Naţională a Barourilor din România apreciază necesară repunerea în discuţie a 
onorariilor stabilite prin Protocolul nr. 48025/2015 în vederea stabilirii acestora la un nivel 
rezonabil în raport cu activitatea prestată de avocat în cadrul asistenţei judiciare acordate şi cu 
valoarea cheltuielilor auxiliare suportate de avocat pentru desfăşurarea activităţii, prezentându
vă mai jos, în detaliu, temeiurile ce stau la baza prezentei propuneri şi solicitări : 

Toate formele de asistenţă judiciară şi extrajudiciară ce fac obiectul Protocolului presupun 
alocarea de către avocat a unui timp considerabil pentru desfăşurarea activităţii de specialitate 
juridică şi a activităţilor aferente, înglobând atât activităţi de pregătire pentru cazul respectiv, cât 
şi activităţi de redactare acte cu caracter juridic şi procedural, asistare ori reprezentare, 
complexitatea asistenţei judiciare fiind proporţională cu gradul de dificultate al cazului respectiv. 

Importanţa stabilirii unei valori rezonabile a onorariului acordat pentru fiecare formă de 
asistenţa judiciară rezidă în faptul că, munca şi calitatea muncii avocatului desemnat, va fi direct 
proporţională cu o atare valoare şi, în consecinţă, se va reflecta în conţinutul dreptului de liber 
acces efectiv la justiţie, drept garantat potrivit art. 21 din Constitu,tia României, art. 10 din 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice. 

În urma analizei şi evaluării conţinutului formelor de asistenţă judiciară, am constatat faptul 
că, raportat la cuantumul actual al onorariului acordat pentru asistenţa judiciară şi la numărul 

minim de ore necesar a fi alocat în medie pentru acordarea asistenţei judiciare, o oră de lucru a 
avocatului corespondentă cuantumului preze t al onorariului ~s.t~el!_,b ~W . pondent 
câs, tigului mediu brut. P,, ~ ·' ' ·1• „ 1:-1·•·..-:; i· =-,~~ r 
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THE NATIONA L ASSOCIATION OF T H E RO MAN I AN BARS 

L'UNION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMANIE 

Conform documentării Uniunii Europene, România alocă bugetului aferent asistenţei 

judiciare gratuite un procent de 1,2% din totalul bugetului anual alocat sistemului judiciar în 
condiţiile în care următoarea treaptă medie de alocare se încadrează undeva în jurul procentului 
de 6-8%, iar valoarea asistenţei judiciare gratuite acordate în România este de 0,43 euro per 
capi ta în condiţiile în care media este de 6-8 euro per capital. Totodată, conform acestor informaţii, 
bugetul alocat de România asistenţei judiciare gratuite la nivelul anului 2014 a fost de 9 518 975 € 
în contextul unei medii de 153 829 619 €2. 

În evaluarea asistenţei judiciare, trebuie avute în vedere următoarele elemente obiective de 
apreciere : 

A. Conţinutul şi complexitatea activităţilor în care se concretizează asistenţa judiciară; 
B. activităţi exprimat într-o aproximare orară a duratei totale; 
C. Durata necesară soluţionării cazului de asistenţă judiciară; 
D. Cheltuielile auxiliare angrenate de acordarea asistenţei judiciare. 

Prezenta propunere şi fundamentare a onorariilor are ca scop echilibrarea raportului dintre 
numărul de ore efectiv alocat şi cuantumul aferent respectivei forme de asistenţă judiciară ori 
extrajudiciară, cu consecinţa diminuării discrepanţei dintre timpul alocat în cadrul unei forme de 
asistenţă judiciară şi cuantumul actual al onorariului stabilit prin Protocolul nr. 48025/2015. 

Propunerile de onorariu înainte de Uniunea Naţională a Barourilor din România sunt bazate 
pe un minim orar pe care avocatul îl alocă cazului respectiv, însă, în aprecierea rezonabilităţii 

cuantumului onorariului astfel propus şi al necesităţii de modificare a cuantumului actual, trebuie 
avut în vedere că media volumului de timp alocat de un avocat în cadrul unei forme de asistenţă 
judiciară este mai mare. 

1 European judicial system. CEPEJ STUDIES No. 23 - pag. 71-72. 
2 European j udicial system. CEPEJ STUDIES No. 23 - pag. 78. 
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Asistenţa judiciară în materie penală. 

Asistenţa judiciară în materie penală, acordată potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură 
Penală implică, prin natura şi conţinutul său, desfăşurarea unei activităţi complexe în cadrul unor 
etape distincte ale procesului penal ori în derularea unor proceduri speciale diverse. 

I. Urmărirea penală. Asistenţa judiciară 

În cursul urmăririi penale, asistenţa judiciară, acordată potrivit dispoziţiilor art. 91 NCPP în 
vederea realizării dreptului fundamental la apărare al suspectului sau inculpatului, înglobează 
următoarele activităţi : 

1. Consultarea dosarului de urmărire penală 

Componentă a activităţii judiciare obligatorii în faza de urmărire penală conform art. 94 

NCPP, consultarea dosarului de urmărire penală reprezintă un element indispensabil 
materializării dreptului la apărare al suspectului sau inculpatului şi a realizării activităţii judiciare 
în celelelate forme ale sale pe parcursul urmăririi penale. Timpul necesar studierii efective a 
materialelor dosarului de urmărire penală variză în raport de momentul la care este consultat 
dosarul şi de complexitatea cauzei. 

i. Activităţi : 

- deplasarea la sediul parchetului, studierea materialelor dosarului de urmărire penală; 

- deplasarea, fotocopierea şi studierea ulterioară în cazul dosarelor cu un număr mare de 
volume. 

ii. Volum număr de ore:> 2 - până la 40 ore în funcţi e de complexitatea cauzei, numărul de 
suspecţi/ incu lpaţi ş i numărul de volume ale dosarului. 

a. dosar cu 1 suspect/inculpat - minim 2 h - până la 20 h; 

b. dosar cu 2-4 suspecţi/inculpaţi - suplimentar> 1 h - 10 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi suspecţi/inculpaţi - s uplimentar >2 h - 20 h. 
~~~~~~~~~~~~~ 

iii. Cheltuieli auxiliare: 

- cheltuieli de fotocopiere 25-150 lei. 

2. Elaborarea de cereri, excepţii şi memorii 

Acest element constituie principalul mod de realizare a asistenţei judiciare, presupunând 
redacta rea de acte juridice şi cu caracter procedural atât în ceea ce priveşte latura penală, cât şi 

.., 
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latura civil ă, acţiunea civilă fiind adesea exercitată în procesul penal. Timpul necesar realizării 

aceste i activităţi i variază în funcţie de complexitatea cauzei. 

i. Activităţi : 

- redactare cereri de administrare şi readministrare probatorii, cerer i de constatare a 
nulităţii probelor administrate sau a actelor de urmărire penală efectuate; 

- cereri de schimbare a încadrării juridice, acolo unde este cazul. 

ii. Volum număr de ore: > 6 - 40 ore în funcţie de complexitatea cauzei. 

a. dosar cu 1 suspect/inculpat - minim 6 h - până la 20 h; 

b. dosar cu 2-4 suspecţi/inculpaţi - suplimentar > 1 h - 10 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi suspecţi/inculpaţi - suplimentar >2 h - 20 h. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de logistică (cheltuieli cu consumabilele, costuri poştale etc.) > 25 lei. 

3. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală 

Element ce constituie un drept exclusiv rezervat avocatului suspectului sau inculpatului 
conform art. 92 alin. {1) NCPP, participarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală 
reprezintă un mod de materializare a dreptului la apărare, prin care se asigură desfăşurarea legală 

ş i echitabilă a actelor de urmărire penală. Timpul necesar desfăşurării acestei activităţi de avocat 
variază în funcţie de obiectul şi complexitatea cauzei. 

i. Activităţi : 

- participarea la audierea şi reaudierea a minim 3-6 persoane (6-12 declaraţii a 2 ore 
fiecare declaraţie în medie, dosare cu complexitate redusă) până la zeci de persoane 
(dosare complexe); 

- cercetarea la faţa loculu i (>2-6 h), reconstituirea (>1-4 h), percheziţia domiciliară (>2-6h), 
percheziţia informatică (>10 - 80 ore). 

Notă : În cazul dosarelor instrumentate de DllCOT sau DNA volumul activităţilor este mult 
mai mare, putând ajunge la activităţ i de ordinul sutelor. 

ii. Volum număr de ore : > 12 - 120 ore în funcţie de complexitatea cauzei şi de actele de 
urmărire penală desfăşurate. 

a. dosar cu 1 suspect/inculpat - 12 h - până la 80 h; 

b. dosar cu 2-4 suspecţi/inculpaţi - suplimentar> 2 h - 20 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi suspecţi/inculpaţi - suplimentar >3 h - 40 h. 
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iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de deplasare la locul de efectuare a actelor de urmărire penală : >SO lei-SOO lei. 

4. În cazul asistenţei judiciare obligatorii acordate suspectului reţinut ori inculpatului 
arestat preventiv, trebuie avute în vedere, suplimentar : 

i. Activităţi : 

- activitatea de deplasare la centrul de detenţie preventivă; 

- raportat la modul de organizare al centrului, timpul petrecut în sala de aşteptare şi în 
aşteptarea accesului la grefă pentru a lua legătura cu suspectul sau inculpatul. 

ii. Volum - nr. de ore:> 2 - 10 ore 

- minim 2 ore până la 10 de ore (1 -2 ore pentru fiecare întâlnire cu suspectul reţinut sau 
inculpatul arestat preventiv) 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de deplasare : >SO lei-lSO lei. 

Durata urmăririi penale 

Durata pe care se desfăşoară urmărirea penală, în cadrul căreia se acordă asistenţă judiciară 

variază în funcţie de gradul de complexitate al dosarului şi de timpul în care este sol uţionat, 

această fază a procesului penal putându-se desfăşura într-un interval de timp de câteva luni până 
la o perioadă de câţiva ani. 

Cheltuielile auxiliare, astfel cum au fost descrise mai sus pentru fiecare formă (etapă) a 
asistenţei judiciare acordate în faza de urmărire penală au un cuantum global de minim 50 lei 
până la o valoare de 650 lei în funcţie de complexitatea cauzei. 

Concluzii 
Total evaluare asistenţă judiciară în faza de urmărire penală : 

Dosar cu 1 inculpat 

Activi tate de specialitate 
juridică - minim 20 h 

Dosar cu 2-4 inculpaţi 

Activitate de specialita te 
juridică - minim 24 h 

Dosar cu 5 sau > inculpaţi 

Activitate de specialitate 
juridică - minim 27 h 
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Cheltuieli auxiliare -
minim 100 lei. 

Cheltuieli auxiliare - minim 
150 lei. 

Comparabilitate onorariu (apreciere şi evaluare valorică) raportat la : 

Cuantumul actual - 13 lei/oră (260 lei 
ore). 

20 Cuantumul propus - 30 lei/oră (600 lei : 20 
ore). 

Notă: nivelul valoric orar este sub nivelul valoric Notă : rezultă faptul că nivelul valoric orar 
orar raportat la câştigul mediu brut - 19,56 propus este cu 10,54 lei mai mare decât nivelul 
/ei/oră (3.131lei:160 ore/lună). valoric orar raportat la câştigul mediu brut. 

li. Camera preliminară. Asistenţa judiciară 

Această fază a procesului penal, din modalitatea de reglementare a conţinutului său, 

conferită prin dispoziţiile Codului de Procedură Penală, poate constitui într-o cauză penală, etapa 
esenţială în sol uţionarea acesteia. Totodată, procedura camerei preliminare reprezintă principala 
etapă în care se asigură exercitarea dreptului la apărare prin formularea de cereri ş i excepţii 

conform dispoziţiilor art. 342 NCPP coroborat cu art. 344 alin. (2) NCPP. 

1. Studierea dosarului 

Studierea dosarului reprezi ntă componenta indisolubilă a dreptului la apărare întrucât 
formularea de cereri şi excepţii nu se poate realiza în lipsa unei cunoaşteri temeinice a întregului 
dosar al cauzei penale. 

i. Activităţi : 

- deplasarea la sediul instanţei, studierea materialului dosarului; 

- deplasarea, fotocopierea şi studierea ulterioară în cazul dosarelor cu un număr mare de 
volume. 

6 
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ii. Volum număr de ore:> 8 - până la 80 ore în funcţie de complexitatea cauzei, numărul de 
inculpaţi şi numărul de volume ale dosarului. 

a. dosar cu 1 inculpat - minim 8 h - până la 40 h; 

b. dosar cu 2-4 inculpaţi - suplimentar> 2 h - 10 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi inculpaţi - suplimentar> 3 h - 40 h. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de fotocopiere 25-150 lei. 

2. Elaborarea de cereri şi excepţii 

Acest element al asistenţei judiciare implică atât activitatea efectivă de redactare, cât şi o 
etapă prealabilă de cercetare jurisprudenţială în materia legalităţii sesizării instanţei, a 
administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de urmărire penală. 

i. Activităţi : 
- cercetare jurisprudenţia lă în cauze similare; 

- redactarea de cereri şi excepţii cu privire la competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, 

legalitatea administrării probelor şi a realizării actelor de urmărire penală. 

ii. Volum număr de ore:> 2 - până la 25 ore în funcţie de complexitatea cauzei, numărul de 
inculpaţi şi numărul de volume ale dosarului. 

a. dosar cu 1 inculpat - minim 2 h - până la 10 h; 

b. dosar cu 2-4 inculpaţi - suplimentar> 1 h - 10 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi inculpaţi - suplimentar> 3 h - 15 h. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 
- cheltuieli de logistică (cheltuieli cu consumabilele, costuri poştale etc.) 25 lei-50 lei. 

3. În cazul inculpatului arestat preventiv, aspectele arătate la punctul 1.4 din prezenta adresă 
cu privire la t impul necesar pentru a lua legătura cu inculpatul arestat preventiv, precum şi 

cheltuielile pe care le implică această activitate, rămân valabile şi în faza camerei preliminare. 

Durata camerei preliminare 

Durata acestei proceduri conform legii este de 60 de zile, însă în practică, durata efectivă de 
soluţionare a dosarelor în procedura camerei preliminare este mai mare, iar timpul petrecut în 
sala de judecată variază în fun cţie de şedinţa de judecată de la termenul în cauză, durata totală a 
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timpului petrecut în cadrul termenelor camerei preliminare putând fi de la minim 2 h până la 
zeci de ore. 

Cheltuielile auxiliare, astfel cum au fost descrise mai sus, au un cuantum global de minim 50 
lei până la o valoare de 200 lei în funcţie de complexitatea cauzei. 

Concluzii 

Total evaluare asistenţă judiciară în faza camerei preliminare : 

Dosar cu 1 inculpat 

Activitate de specialitate 
juridică - minim 12 h 

Cheltuieli auxiliare -
minim 50 lei. 

Dosar cu 2-4 inculpaţi 

Activitate de specialitate 
juridică - minim 15 h 

Cheltuieli auxiliare -
minim 100 lei. 

III. Judecata în primă instanţă.Asistenţa judiciară 

Dosar cu 5 sau > inculpaţi 

Activitate de specialitate 
juridică - minim 18 h 

Cheltuieli auxiliare - minim 
150 lei. 

Judecata în primă instanţă reprezintă o altă fază a procesului penal în cadrul căreia se 
exercită dreptul fundamental la apărare al inculpatului prin intermediul asistenţei judiciare, 
înglobând o varietate de activităţi juridice, ce implică atât redactarea de acte juridice şi cu caracter 
procedural, cât şi asistarea ori reprezentarea inculpatului în faţa instanţei de judecată. 

Complexitatea asistenţei judiciare în această etapă variză în raport de complexitatea însăşi a 
cauzei penale şi de numărul de inculpaţi. 

1. Studierea dosarului 

Studierea dosarului constituie elementul prealabil şi indispensabil exercitării efective a 
dreptului la apărare întrucât doar prin cunoaşterea tuturor actelor din dosarul cauzei, celelalte 
elemente ale asistenţei judiciare se pot materializa. În măsura în care avocatul desemnat din oficiu 
în faza camerei preliminare acordă asistenţă judiciară şi în faza judecăţii, o studiere din nou a 
dosarului cauzei este necesară întrucât studierea în faza anterioară s-a concentrat în cea mai mare 
parte pe aspectele procedurale având în vedere obiectul camerei preliminare. 

i. Activităţi : 

- deplasarea la sediul instanţei, studierea materialului dosarului; 

- deplasarea, fotocopierea şi studierea ulterioară în cazul dosarelor cu un număr mare de 
volume. 
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ii. Volum număr de ore:> 8 - până la 80 ore în funcţie de complexitatea cauzei, numărul de 
inculpaţi şi numărul de volume ale dosarului. 

a. dosar cu 1 inculpat - minim 8 h - până la 40 h; 

b. dosar cu 2-4 inculpaţi - suplimentar> 1 h - 10 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi inculpaţi - suplimentar> 2 h - 40 h. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de fotocopiere 25-150 lei. 

2. Elaborarea de cereri, memorii, excepţii şi propunerea de probe 

Aceste activităţi reprezintă componente esenţiale a exercitării dreptului la apărarare şi 

implică redactarea de acte juridice şi cu caracter procedural în urma unei activităţi de cercetare 
jurisprudenţia lă. 

i. Activităţi : 

- cercetare jurisprudenţială în cauze similare; 

- consultarea cu inculpatul cu privire la împrejurările de fapt în vederea propunerii de 
probe, precum şi participarea la administrarea probelor în această fază; 

- redactarea de cereri, memorii şi excepţii. 

ii. Volum număr de ore:> 2 - până la 25 ore în funcţie de complexitatea cauzei, numărul de 
inculpaţi şi numărul de volume ale dosarului. 

a. dosar cu 1 inculpat - minim 2 h - până la 10 h; 

b. dosar cu 2-4 inculpaţi - suplimentar> 1 h - 10 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi incul paţi - suplimentar> 1 h - 15 h. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de logistică (cheltuieli cu consumabilele, costuri poştale etc.) 25 lei-SO lei. 

3. Elaborarea strategiei apărării şi a concluziilor în cadrul pledoariei În faţa instanţei 

Elaborarea strategiei apărării şi a concluziilor în cadrul pledoariei în faţa instanţei reprezintă 
o componentă a activităţii juridice a avocatului în cadrul căreia se concentrează practic rezultatul 
întregii asistenţe judiciare acordate până în acel moment, elaborarea acestei strategii de apărare 
realizându-se în raport cu situaţia rezultată în urma administrării probatoriului şi a soluţi onării 

cererilor şi excepţiilor de către instanţa de judecată. 
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i. Activităţi : 
- cercetare jurisprudenţială suplimentară în cauze similare; 

- consultarea cu inculpatul în vederea pregătirii apărării; 

- redactarea concluziilor în vederea pledoariei finale. 

ii. Volum număr de ore : > 2 - până la 15 ore în funcţie de complexitatea cauzei, numărul de 
inculpaţi şi numărul de volume ale dosarului. 

a. dosar cu 1 inculpat - minim 2 h - până la 5 h; 

b. dosar cu 2-4 inculpaţi - suplimentar > 1 h - 8 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi inculpaţi - suplimentar> 1 h - 10 h. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de logistică (cheltuieli cu consumabilele, costuri poştale etc.) 25 lei. 

4. În cazul inculpatului arestat preventiv, aspectele arătate la punctul 1.4 ş i 11.3 din prezenta 
adresă cu privire la timpul necesar pentru a lua legătura cu inculpatul arestat preventiv, precum şi 
cheltuielile pe care le implică această activitate, rămân valabile şi în faza camerei preliminare. 

Durata judecăţii în primă instanţă 

Durata soluţionării cauzei şi numărul de termene la care este prezent avocatul care acordă 
asistenţă judiciară, ca element de apreciere în evaluarea activităţii acestuia, variază în raport de 
complexitatea cauzei, soluţionarea dosarului în primă instanţă putând să se întindă pe parcursul a 
câteva luni până la câţiva ani de zile. Timpul necesar a fi alocat unui termen de judecată depinde 
de şedinţa de judecată de la termenul în cauză şi începe de la minim 1 h- 1 h jumate, iar numărul 
mediu total într-o cauză penală este de 4-6 termene. 

Cheltuielile auxiliare, astfel cum au fost descrise mai sus, au un cuantum global de minim 
50 lei până la o valoare de 200 lei în funcţie de complexitatea cauzei şi de numărul de deplasări. 

Concluzii 
Total evaluare asistenţă judiciară în faza judecăţii în primă instanţă : 

Dosar cu 1 inculpat 

Activitate de specialitate 
j urid ică - minim 16 h 

Dosar cu 2-4 inculpaţi 

Activi tate de specialitate 
juridică - minim 21 h 

Dosar cu 5 sau > inculpaţi 

Activitate de specialitate 
jurid ică - minim 26 h 
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Cheltuieli auxiliare -
minim 50 lei. 

Cheltuieli auxiliare -
minim 100 lei. 

Cheltuieli auxiliare - minim 
150 lei. 

IV. Asistenţa judiciară a persoan'ei vătămate, a părţii civile sau a părţii responsabile 
civilmente 

În funcţie de obiectul asistenţei judiciare şi de partea asistată ori reprezentată în procesul 
penal, asistenţa judiciară se împarte în următoarele categorii de activităţi de specialitate juridică : 

Tipuri de activităţi: 

a. Studiere dosar şi cercetare jurisprudenţială şi legislativă; 

b. Redactare de acte cu caracter juridic de drept substanţial şi procedural atât în ceea ce 
priveşte latura civilă, cât şi penală a cauzei în oricare din fazele procesului penal; 

c. Formularea de cereri de constituire ca parte civilă şi a celor de natura plângerilor 
prealabile; 

d. Propuneri de probe şi participarea la administrarea acestora; 

e. Formularea de plângeri împotriva actelor şi măsurilor dispuse în urmărirea penală conform 
art. 336-339 NCPP; 

f. Acordarea de consultaţii juridice cu explicarea drepturilor către partea pe care o asistă sau 
o reprezintă; 

g. Participarea la şedinţa de mediere şi asistarea părţii în cadrul încheierii unui acord de 
mediere sau unei tranzacţii. 

Volum mediu total de ore : > 8 h - până la 80 ore în funcţie de forma asistenţei judiciare, 
complexitatea cauzei, numărul de inculpaţi şi numărul de volume ale dosarului. 

În faza de urmărire penală-> 12 h; 

a. dosar cu 1 inculpat - minim 12 h - până la 35 h; 

b. dosar cu 2-4 inculpaţi - minim 14 h - până la 50 h; 

c. dosar cu 5 sau mai mulţi inculpaţi - minim 16 h - până la 80 h. 

În faza camerei preliminare - minim 8 h. 

În faza judecăţii În I instanţă- >13 h. 

i. dosar cu 1 inculpat - minim 13 h; 

ii. dosar cu 2-4 inculpaţi - minim 15 h; 

iii.dosar cu 5 sau mai mulţi inculpaţi - minim 17 h. 
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Cheltuieli auxiliare : 

- cheltu ieli fotocopiere, deplasare şi logistică de la minim 25- până la 150 lei. 

Concluzii 

Total evaluare asistenţă judiciară a părţii vătămate, a părţii civile sau a părţii responsabile 

civilmente: 

Complexitate 1 inculpat 2-4 inculpaţi 5 sau > inculpaţi 

dosar 

Număr de ore 

Urmărirea penală minim 12 h minim 14 h minim 16 h 

Camera preliminară min.8h min.8b min.8h 

Judecata în fond min.13 h min.15 h min.17 h 

Cuantum cheltuieli SO lei 100 lei 150 lei 

auxiliare 

V. Căile extraordinare de atac. Asistenţa judiciară 

În cadrul căilor extraordinare de atac, asistenţa judiciară implică o bună cunoaştere a întreg 
dosaru lui cauzei şi o cercetare jurisprudenţială temeinică astfel încât calea de atac declarată să 

aibă la bază o argumentare juridică solidă. 

i . Activităţi : 

a. studiul dosarului, cercetare jurisprudenţială; 

b. elaborarea strategiei de apărare, consultare cu inculpatul; 

c. elaborarea motivelor căii de atac; 

d. prezenţa la termenele de judecată. 

ii. Volum număr de ore dosar : > 16 h - până la 120 h în funcţie de complexitatea cauzei, 

numărul de inculpaţi şi numărul de volume a le dosarului, volum împărţit pentru fiecare 
activitate din cele enumerate mai sus după cum urmează : 

dosar cu 1 inculpat - > 16 h - până la 70 h; 

a. minim 10 h - până la 40 h; 

b. mi nim 1 h - până la 5 h; 
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c. minim 4 h - până la 15 h; 

d. minim 1 h - până la 10 h. 

dosar cu 2-4 in culpaţi - > 18 h - până la 90 h; 

a. minim 12 h - până la 50 h; 

b. minim 1 h - până la 8 h; 

c. minim 4 h - până la 22 h; 

d. minim 1 h - până la 10 h. 

dosar cu 5 sau mai mulţi inculpaţi - > 20 h - până la 120 h. 

a. minim 14 h - până la 60 h; 

b. minim 1 h - până la 10 h; 

c. minim 4 h - până la 40 h; 

d. minim 1 h - până la 10 h. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

cheltuieli de fo tocopiere, deplasare ş i logistică de la minim 100-200 lei. 

Concluzii 

Total eva luare asistenţă j udiciară în faza căilor extraordinare de atac : 

Dosar cu 1 inculpat Dosar cu 2-4 inculpaţi Dosar cu 5 sau > inculpaţi 

Activitate de specialitate 
jurid ică - minim 16 h 

Cheltuieli auxiliare -

minim 100 lei. 

Activitate de specialitate 
j uridică - minim 18 h 

Cheltuieli auxiliare -

minim 150 lei. 

Activitate de specialitate 

juridică - minim 20 h 

Cheltuieli auxiliare - minim 

200 lei. 

VI. Cererea de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, contestaţia 
la executa re, ce re rea de întrer upere sau amânare a pedepsei Închisorii sau a detenţiunii 
pe viaţă. Asistenţa judiciară 

i. Activită ţi : 

a. s tudiu, cercetare j urisprudenţială - 5 h; 

b. elaborarea strategiei de apărare, consultare cu partea - 2 h; 

c. elaborarea concluziilor juridice - S h; 
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d. prezenţa la termenele de judecată - 3 h. 

ii. Volum număr de ore:> 15 h în funcţie de complexitatea cauzei. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de la minim 25-până la 100 lei. 

VII. Procedura de încheiere a acordului de vinovăţie conform art. 480 - 484 NCPP. 

Asistenţa judiciară 

i. Activităţi : 

a. studiu dosar, cercetare jurisprudenţială - 8 h; 

b. cercetarea situaţiei inculpatului - 2 h; 

c. participarea la d iscuţii cu organul de urmărire penală în vederea încheierii acordului - 4 h; 

d. prezenţa în instanţă în cadrul etapei de validare a acordului - 2 h. 

ii. Volum număr de ore dosar:> 16 h în funcţie de complexitatea cauzei. 

iii. Cheltuieli auxil iare: 

- cheltuieli de la minim 25-100 lei. 

VIII. Procedura de soluţionare a contestaţiei privind durata procesului conform art. 488 
indice 4 alin. (2) NCPP. Asistenţa judiciară 

i. Activităţi : 

a. studiu dosar, cercetare jurisprudenţia lă - 6 h; 

b. cerceta rea si tuaţiei inculpatului - 2 h; 

c. prezenţa la termenele de judecată - 2 h. 

ii. Volum număr de ore dosar:> 10 h în funcţie de complexitatea cauzei. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de logistică şi de deplasare 25-100 lei. 
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IX. Procedurii de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii conform art. 586 

alil1. (3) NCPP. Asistenţa judiciară 

i. Activităţi : 

a. studiu dosar, cercetare jurisprudenţială - 6 h; 

b. cercetarea situaţiei părţii - 2 h; 

c. elaborarea de concluzii juridice - 2 h; 

d. prezenţa la termenele de judecată - 2 h. 

ii. Volum număr de ore dosar: > 12 h în funcţie de complexitatea cauzei. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de logistică şi de deplasare 25-100 lei. 

X. Asistenţa judiciară a inculpatului arestat în procedura jn procedura de efectuare a 
comisiei rogatorii conform art. 200alin. (8) NCPP. 

i. Activităţi : 

a. studiu dosar - 5 h; 

b. prezen ţa la administrarea probelor în faza de urmărire penală prin comisie rogatorie -
10 ore. 

ii. Volum număr de ore dosar : > 15 h în funcţie de complexitatea cauzei. 

iii. Cheltuieli auxiliare : 

- cheltuieli de deplasar e 25-150 lei. 
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Propuneri privind modificarea şi completarea Protoeolului nr. 43625/2015: 

1. Eliminarea prevederii relative la caracterul maximal al onorariilor avocaţilor din oficiu 
prevazută în dispoziţiile art. 10 din Protocolul in vigoare; 

2. Încheierea unui protocol cu Ministerul Public al României, separat de protocolul încheiat cu 
Ministerul Justiţiei în care să se stabilească de către Ministerul Public un fond destinat in 
exclusivitate plăţii onorariilor avocaţilor din oficiu care prestează activităţi avocaţiale în 
faza de urmărire penală; 

3. Completarea art. 1 din Protocolul actual cu litera e privind "onorariile cuvenite avocaţilor 
curator pentru prestaţiile avocaţiale de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa 
instanţelor judecatoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale în materie penală 
şi în materie civilă . Valoarea acestor onorarii să fie conform celor stabilite de dispoziţiile 
art. 2 din Protocolul în vigoare în cuantum majorat"; 

4 . Majorarea tuturor onorariilor cuvenite avocaţilor din oficiu pentru prestaţiile avocaţiale; 

5. Introducerea unei noi litere "o" la art. 2 pct. 1 Cap. II din Protocolul actual cu urmatorul 
conţinut: "pentru cereri având ca obiect instituirea ordinului de protecţie"; 

6. Acordarea unui onorariu suplimentar în cazul 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.); 

7. Plata cheltuielilor necesare pentru deplasare la organele judiciare/alte organe sau instituţii 
în baza unui document justificativ; 

8. Instanţa de judecată sau organele de urmărire penală nu pot interveni în modificarea 
onorariului stabilit prin emiterea împuternicirii avocaţiale pentru asistenţa juridică din 
oficiu; 

9. Evidenţierea şi decontarea distinctă de onorariul din oficiu, în limita sumei de 150 lei, 
pen tru ceea ce depăşeşte o valoare de 50 lei, a cheltuielilor justificate legate de executarea 
obligaţiilor ce revin avocatului în această calitate şi avansate de acesta, dispoziţie care se 
aplică pentru toate cauzele; 

10.La Cap. V în locul art. 10 se introduce un a lt articol cu urmatorul conţinut ,,onorariile 
cuvenite avocaţilor din oficiu pentru prestaţiile avocaţiale acordate azilanţilor /refugiaţilor 

/persoanelor cu dizabilitati/eroilor revoluţiilor şi urmaşilor acestora sau în cazurile în care 
legi speciale prevăd acest drept se majorează cu 50% faţă de cuantumul onorariilor 
stabilite prin prezentul Protocol". 
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11.Acordarea unui onorariu in proporţie de 50% avocatului din oficiu în situaţia în care o 
cauza este declinată la alt organ judiciar cu sediul în altă localitate sau este conexată la o 
cauza instrumentată de un organ judiciar cu sediul in alta localitate; 

12.Stabilirea expresă a unor onorarii corespunzătoare prestaţiilor făcute de avocaţii din oficiu 
în dosarele asociate. 

Cu aleasă consideraţie, 

Vicepreşedinte 

Coordonator DCA} 

Av. Dr. Petruţ CIOBANU 

c:>\' 
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