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Către:

Domnul Av. Dr. Petruţ Ciobanu
Vicepreşedinte Coordonator DCAJ - UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Str. Splaiul

Stimate Domnule

Independenţei

nr.5, Sector 5

Bucureşti

Vicepreşedinte ,

Având în vedere discuţiile avute în data de 04.12.2017 la sediul Ministerului Justiţiei cu dl.
Secretar de Stat Nicolae Liviu Popa, precum şi adresa înregistrată sub nr.104539/2017, vă
aducem la cunoştinţă faptul că am dat curs solicitării dumneavoastră privind comunicarea
către instanţele de judecată , prin intermediul Curţilor de Apel în circumscripţia cărora
func ţionează , atât a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru
furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară, cât şi a Hotărârii nr.180/2016 a U.N.B.R. prin
care a fost aprobat Regulamentul-Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de asistenţă judiciară.
Pentru aspectele solicitate de dumneavoastră cu privire la reluarea procedurilor de
completare a protocolului existent, prin introducerea Ministerului Public ca parte, urmează
să facem o analiză a cadrului legislativ la nivelul Ministerului Justi ţiei , iar rezultatul acestei
analize să va fie adus la cunoştinţă.
Faţă

de cele de mai sus, vă transmitem adresa înaintată Curţilor de Apel (fără anexe),
asigu rându-vă , încă odată , de preocuparea permanentă manifestată de Mini sterul Justiţiei
în legătură cu modul de acordare a asistenţei judiciare din oficiu, ca parte componentă a
garantării dreptului la apărare a persoanelor aflate în situaţii dificile .
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Al ba Iulia
Bacău
Br aşov

B ucureşti

Cluj
C onstanţa

Craiova
Ga l aţ i
laş i

Oradea
P i teşti
Plo i eş ti

Su ceava
Târgu Mu reş
Ti mişoa ra

Către:

Doamna/Domnul

Spre ştiinţă:

Doamnei Judecător Simona Camelia MARCU
Preşedinte

Referitor:

Preşedinte

al

Curţii

de Apel

al Consiliului Superior al Magistraturii

Asistenţa judiciară

din oficiu

Stimate/Stimată Domn/Doamnă Preşedinte ,

Urmare a întrevederii avute de către dl. Secretar de Stat Nicolae Liviu Popa în data de
04.12.2017 la sediul Ministerului Justiţiei cu Vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor
din România (U.N.B.R.), av. Dr. Petruţ Ciobanu şi domnul avocat Mihăiţă Bubatu, Decanul
Baroului Olt, ne-au fost semnalate unele dificultăţi întâmpinate de avocaţi în derularea
procedurii de acordare a asistenţei judiciare din oficiu şi în încasarea drepturilor băneşti
cuvenite prestaţiei efectuate.
Date fiind disfuncţionalităţile sesizate prin adresa nr. 93102 / 31.10.2017 a U. N. B. R., s-a creat
o stare de fapt care a dus la retragerea unui număr mare de avocaţi din Registrul de asistenţă
judiciară al Baroului Olt, avocaţii refuzând să mai îndepli nească acest serviciu, fenomen
care s-ar putea extinde la ni velul întregii ţări.
În cadrul întâlnirii avute la sediul Ministerului Justiţiei , reprezentanţii U.N.B .R. ne-au
precizat că o parte din disfuncţionalităţi (întârzierea plăţilor , procedurile de decontare,
etc.) se datorează faptului că , la nivelul instanţelor nu se cunoaşte conţinutul protocolului
de colaborare încheiat între Ministerul Justitiei si U.N.B.R. în anul 2015 în această materie,
adresându-ne rugămintea de a fi adus la cu~oştinţă tuturor instanţelor judecătoreşti.
În aceste condiţii , pentru funcţionarea în cele mai bune condiţi i a serviciului de asistenţă
judiciară din oficiu acordată de avocaţi , vă adresăm rugămintea de a dispune comunicarea
către toate instanţele de judecată din circumscripţia Curţii de Apel, atât a Protocolului

privind stabilirea onorariilor cuvenite
judiciară,

avocaţilor

pentru furnizarea serviciilor de

asistenţă

cât şi a Hotărârii nr.18012016 a U.N.B.R. prin care a fost aprobat Regulamentul-

Cadru pentru organizarea,

funcţionarea şi atribuţiile

serviciilor de

asistenţă judiciară ,

documente pe care vi le anexăm în copie la prezenta adresă.
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Faţă de aspectele semnalate şi pentru a evita extinderea fenomenului de la Baroul Olt la
nivelul î ntregii ţă ri , vă rugăm să daţi curs celor stabilite în Protocolul încheiat între
Ministerul Justi ţiei şi U. N.B.R. , astfel încât să nu se mai ajungă la întârzieri în plata
onorariilor pentru serviciul de asistenţă judiciară prestat de avocat, î ntârzie ri ce s-ar putea
imputa modului de aplicare a protocolului de către in stan ţe .
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