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55-DCAJ-25.11.2020 
 
Către:  

Ministerul Public 
Excelenței sale, Doamnei Gabriela SCUTEA, Procuror 

General al Parchetului de pe lângă ÎCCJ 
 
 

Stimată doamnă Procuror-General, 
 
 
 Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) a luat act de informările 
barourilor din țară, în conformitate cu care, Ministerul Public, prin diversele structuri 
teritoriale, a anunțat că sumele prevăzute în bugetul statului cu destinația plății 
onorariilor pentru prestațiile avocațiale din oficiu în cadrul urmăririi penale s-au epuizat 
sau sunt pe cale să se epuizeze, înregistrându-se restanțe la plata onorariilor din oficiu.  
 Prin adresa Ministerului Justiției nr. 2/103771/16.01.2020 (pe care o atașăm 
prezentei), am fost informați că sumele prevăzute în buget pentru anul 2020 cu această 
destinație sunt următoarele: 
- în bugetul Ministerului Justiției – 70.500 mii lei; 
- în bugetul Ministerului Public – 4.830 mii lei. 
 În respectiva adresă se indică faptul că, în cazul în care, pe parcursul anului, va 
apărarea necesitatea suplimentării acestor fonduri, se vor face diligențele necesare cu 
ocazia rectificărilor bugetare anuale aferente anului 2020. 
 Prin O.U.G. nr. 50/2020 s-a suplimentat bugetul Ministerului Public cu suma de 
20.000 mii lei, având ca destinație plata onorariilor pentru prestațiile avocațiale din oficiu 
în cadrul urmăririi penale, sumă care apare ca fiind insuficientă. 
 Vă remitem atașat situația sumelor comunicate de barouri pe bază de referate 
aprobate, cu rugămintea de a face demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor 
bugetare necesare achitării onorariilor avocațiale pentru prestațiile din oficiu. Estimăm 
că necesarul fondurilor suplimentare la bugetul Ministerului Public, așa cum reiese din 
situația atașată, este de 20.000 mii lei. 
 Vă mulțumim pentru sprijinul acordat! 
 

Cu deosebită considerație, 
 

Președintele UNBR 
Av. dr. Traian-Cornel Briciu  
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