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Către, 
Ministerul Justiţiei 

Excelentei sale, 

Domnului Tudorei TOADER, Ministrul Justiţiei 

Stimate domnule Ministru, 

Comisia Permanentă a U.N.B.R, în şedinţa din 5 - 6 octombrie 2018, a analizat adresa dvs. nr. 
3/47978/2018/06.09.2018, înregistrată la Uniunea Naţională a Barourilor din România la data de 
17.09.2018, sub nr. 52-DCAJ-2016. 

Comisia Permanentă a U.N.B.R. a constatat că punctul de vedere al Ministerului Justiţiei poate 
să atragă reacţii ce pot scăpa controlului cu privire la atitudinea avocaţilor înscrişi în serviciile de 
asistenţă judiciară, astfel cum s-a întâmplat în trecut cu avocaţii din cadrul Baroului Olt care au protestat 
faţă de întârzierea discuţiilor de modificare a Protocolului nr. 48025/2015, prin refuzul cererilor de 
asistenţă judiciară. 

Vă reamintim că, prin adresa nr. 57-DCAJ-14.07.2017, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 
61836 din data de 14.07.2017, am justificat costul serviciilor profesionale în detaliu. De asemenea, am · 
învederat noile tipuri de prestaţii avocaţiale impuse de decizia Curţii Constituţionale prin care, dispoziţii 
ale Codului de procedură penală au fost declarate neconstituţionale, în măsura în care nu se asigură 
dreptul la apărare în procedura camerei preliminare. 

Comisia Permanentă a U.N.B.R. a luat act de împrejurarea că aţi declarat că personal vă 
implicaţi în procedura de modificare a Protocolului nr. 48025/2015 astfel încât de la data de 01.01.2019, 
în condiţiile unui nou buget, cuantumul remuneraţiilor pentru asistenţa judiciară se va majora. 

Comisia Permanentă a U.N.B.R îşi exprimă speranţa că implicarea dvs. personală este o 
garanţie că avocaţii pot avea încredere că problema se va putea soluţiona favorabil. 

Vă comunicăm că prezenta corespondenţă este transmisă tuturor barourilor pentru o informare 
corectă şi transparenţă. 
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