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1 Convenţia prevede la art. 6 că „orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public” (…). Se specifică faptul că orice persoană  
acuzată că a comis o faptă penală are dreptul „să se apere în persoană sau prin apărător ales, sau, dacă respectiva persoană nu are mijloace suficiente  
să plătească pentru asistenţa judiciară, această să îi fie oferită gratuit, atunci când interesele justiţiei o reclamă”.

Accesul la justiție este un drept fundamental, prevăzut și protejat de Convenția
Europeană a Drepturilor Omului1. Liberul acces la justiție este garantat pentru fiecare persoană,
indiferent de statutul social ori de poziția economică a acesteia. Acest drept fundamental este

considerat ca fiind unul dintre pilonii esențiali ai statului de drept menit să asigure respectarea
demnității fiecărei persoane.

Asistența judiciară gratuită este un instrument principal prin care se asigură respectarea

dreptului fundamental privind liberul acces la justiție, având o importanță vitală pentru
asigurarea protecției drepturilor cetățenilor într-o societate democratică. Se impune astfel ca
orice justițiabil să aibă un acces real și efectiv în fața unei instanțe de judecată, în vederea

prezentării cazului său și obținerii eficienței legii. Acest principiu relevă necesitatea ca
statul, atunci când mijloacele unui justițiabil nu îi permit acestuia să angajeze un avocat, să îi
acorde asistență judiciară gratuită.

Asigurarea aplicării eficiente a dreptului fundamental la un proces echitabil începe cu
liberul acces la justiție care constă în aptitudinea socială de a beneficia de consultanță juridică,
care, în caz de incapacitate sau precaritate economică, trebuie să fie asigurată financiar prin

serviciile publice competente, pentru a preveni expunerea oricărei persoane la lipsa
nejustificată social a unei apărări calificate și eficiente.

Asistența judiciară gratuită este o premisă esențială pentru asigurarea accesului la

justiție. Revine astfel statelor și a guvernelor obligația de a garanta, a organiza și a finanța un
astfel de sistem de asistență juridică, care să permită oricărui cetățean, independent de
mijloacele sale financiare, să-și exercite dreptul și garanțiile oferite de liberul acces la justiție.

O obligație consacrată de instrumentele juridice internaționale pentru orice stat
democratic este aceea de a asigura cadrul necesar de desfășurare a asistenței juridice din oficiu
prin: reglementare și finanțare, stabilirea domeniului de aplicare al drepturilor pentru care

recunoaște și asigură asistența juridică din oficiu și exercitarea competențelor legislative prin
care să asigure acest sprijin efectiv.

În materie penală, o atenție deosebită trebuie manifestată cu privire la asistența

suspecților pentru a asigura respectarea prezumției de nevinovăție și la anumite procese care
au ca obiect infracțiuni cu un pericol social ridicat sau în cadrul unor proceduri judiciare care
impun celeritatea pentru asigurarea respectării unor drepturi fundamentale. Un tratament

specific – care să includă consiliere preliminară - trebuie să fie acordat, prin legislație specifică
grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi victimele violenței bazate pe gen, asistență la
penitenciar, minori, persoane vârstnice, emigranți sau invalizi.

Îmbunătățirea accesului la justiție prin stabilirea unor reguli minime cu privire la
asistența judiciară (gratuită) implică identificarea și consacrarea unor garanții procesuale
minime: acces la consiliere juridică, atât înainte, cât și în timpul procesului; acces gratuit la

interpretare și traducere; asigurarea că persoanele care nu sunt capabile să înțeleagă sau să
urmărească procedurile să beneficieze de o atenție corespunzătoare; dreptul de a comunica.

Capitolul I

Asistența judiciară din oficiu – instrument fundamental 

pentru asigurarea  accesului la justiție
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printre altele, cu autoritățile consulare în cazul suspecților străini; notificarea persoanelor

suspectate cu privire la drepturile lor chiar și prin instituirea ca bună practică a comunicării unui

înscris intitulat „Scrisoarea cu privire la Drepturi”, al cărui conținut ar trebui propus de avocați

prin Departamentul de coordonare a asistenței judiciare (DCAJ) al Uniunii Naționale a Barourilor

din România (UNBR). Este importantă și tradiția juridică internă ce trebuie să fie luată în

considerare în cadrul implementării corecte a dreptului la asistența juridică din oficiu ca formă

a asistenței judiciare, dar și evoluțiile sistemelor de asistență judiciară (gratuită) din țările

europene, care ar trebui popularizate prin Departamentul de coordonare a asistenței judiciare al

UNBR.

Creșterea numărului de cauze în care este necesară asistența judiciară din oficiu

acondus la creșterea presiunii asupra numărului de procese și asupra administrării bugetelor

alocate pentru asistența judiciară gratuită.

Sistemul de asistență juridică din oficiu trebuie înțeles în accepțiunea pe care legea

specială o dă noțiunii tehnico-juridice de „asistență juridică”, în care se include consultanța

juridică, apărarea și reprezentarea furnizate de către profesioniștii din domeniul juridic pentru

care legea recunoaște o astfel de competență, respectiv avocații.

Persoanele defavorizate sau vulnerabile pot beneficia de asistență juridică și din

perspectiva altor furnizori de servicii profesionale decât UNBR, cum sunt organizațiile

internaționale și naționale, dar această activitate trebuie desfășurată în acord cu prevederile

Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Dreptul de a avea acces la asistență judiciară din oficiu prin consultarea sau asistarea de

către un avocat conturează conceptul de apărare universală și este recunoscut tuturor

cetățenilor, indiferent de reședință sau de cetățenie și trebuie să acopere toate domeniile de

intervenție juridică în fața instanțelor judiciare sau a oricărui organism alternativ de soluționare

a litigiilor (ADR).
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Contextul legal de desfășurare a asistenței judiciare din oficiu în România

În spațiul Uniunii Europene (UE), la data de 8 septembrie 2015, Parlamentul European a

adoptat Rezoluția referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-
2014) (2014/2254(INI)). Conform acestei Rezoluții, „este esențial ca UE să adopte o directivă
fermă și cuprinzătoare privind asistența juridică”, având în vedere că numeroase state membre

„limitează dreptul privind accesul la justiție al persoanelor care nu dispun de mijloace
financiare suficiente (punctul 162)”.

Capitolul „Justiția”, din Rezoluția citată, prevede următoarele necesități și perspective:

„158. (...) subliniază că dezvoltarea unui spațiu european comun de justiție bazat pe
recunoaștere reciprocă și pe garanții juridice, care să armonizeze diferitele sisteme de

drept din statele membre, în special în materie penală, ar trebui să rămână printre
prioritățile absolute ale instituțiilor europene pentru Agenda UE în domeniul justiției
pentru 2020; consideră că aplicarea efectivă a cartei și a legislației secundare a UE

privind drepturile fundamentale este esențială pentru încrederea cetățenilor în buna
funcționare a spațiului european de justiție;

159. (...) relevă faptul că dreptul de acces la justiție și la o instanță independentă și

imparțială este esențial pentru protejarea drepturilor fundamentale, care sunt

efective numai dacă pot fi apărate în justiție, pentru democrație și pentru statul de
drept;

160. (...) salută crearea portalului european e-Justiție, care este administrat de Comisie și
oferă personalului de specialitate și publicului informații privind sistemele de drept și
constituie un instrument practic pentru îmbunătățirea accesului la justiție, dispunând de

o secțiune separată privind drepturile fundamentale, al cărei scop este să informeze
cetățenii cu privire la ceea ce au de făcut în cazul în care le sunt încălcate drepturile
fundamentale;

161. (...) salută pașii care au fost deja făcuți la nivel european pentru armonizarea garanțiilor
prevăzute în statele membre în cadrul procedurilor penale și beneficiile aduse de
acestea pentru cetățeni; reiterează importanța adoptării unei legislații UE privind

drepturile procedurale care să respecte cele mai înalte standarde de protecție
consacrate în cartă, tratatele internaționale privind drepturile omului, precum și dreptul
constituțional al statelor membre;

162. (...) deplânge lipsa accesului la asistență juridică în numeroase state membre și faptul că
aceasta limitează dreptul de acces la justiție al persoanelor care nu dispun de mijloace
financiare suficiente; consideră că este esențial ca UE să adopte o directivă fermă și

cuprinzătoare privind asistența juridică".

Rezoluția Parlamentului European, adoptată la 8 septembrie 2015, mai conține referințe
privind alte domenii care se confruntă cu probleme în ceea ce privește respectarea drepturilor
omului și face propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ european în privința asigurării

tuturor garanțiilor juridice care să asigure: libertatea de exprimare și media, libertatea
religioasă și de conștiință, egalitatea și nediscriminarea, promovarea minorităților, situația
populației rome, violența împotriva femeilor și egalitatea dintre femei și bărbați, drepturile

copiilor, drepturile persoanelor LGBTI, drepturile persoanelor cu dizabilități, discriminarea
bazată pe vârstă, infracțiunile motivate de ură și discursurile care incită la ură, persoanele fără
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I.1. Pentru a asigura calitatea serviciilor de asistență juridică, toți furnizorii de servicii de

asistență juridică (FAJ) trebuie să aibă cel puțin o calificare juridică și să poată practica

profesia de avocat în cadrul jurisdicției relevante. Asistența juridică este un drept fundamental

al tuturor persoanelor și o componentă esențială a accesului la justiție pentru persoanele cu

mijloace limitate. CCBE ia în considerare faptul că, în cadrul anumitor jurisdicții, serviciile de

asistență juridică sunt furnizate de persoane care nu sunt avocați (cum ar fi ONG-urile sau

funcționarii publici). Cu toate acestea, pentru a putea înțelege și a aprecia în totalitate natura

aspectelor juridice care sunt în joc, CCBE consideră că este important ca serviciile de asistență

juridică să fie furnizate de avocați. Valorile esențiale ale profesiei juridice privind

independența, secretul profesional și îndatorirea de a evita conflictele de interese – servesc

drept garanție a faptului că serviciile de asistență juridică sunt furnizate în conformitate cu

principiul statului de drept.

§ Secțiunea I

Calificarea furnizorilor de servicii de asistență juridică

De asemenea, recomandările Consiliului Barourilor și al Societăților de Drept din

Europa (CCBE) privind Asistența Juridică propun:

adăpost, drepturile migranților și ale refugiaților la protecție internațională, solidaritatea în

timpul crizei, infracționalitatea și combaterea corupției, condițiile din închisori și alte instituții

penitenciare, cetățenia și victimele criminalității.
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II.1. Pentru a asigura independența absolută prin evitarea posibilelor conflicte de interese sau a
oricăror interferențe nejustificate în activitatea lor, FAJ trebuie să fie complet independenți. În
consecință, aceștia nu ar trebui să aibă statutul de funcționar public/angajat public. În prezent,

în unele state, serviciile de asistență juridică sunt furnizate de persoane care au statutul de
funcționar public/ angajat public. În general, conceptul de independență pare să fie în conflict
cu statutul de funcționar public/angajat public. În mod normal, statutul de funcționar public/

angajat public presupune răspunderea față de o ierarhie și, prin urmare, obligația de a respecta
ordine ierarhice ar putea avea consecințe negative asupra independenței acestuia cu privire la
furnizarea serviciilor de asistență juridică. Alte preocupări apar în legătură cu controlul

cheltuielilor bugetare. Un funcționar public/angajat public va trebui să respecte monitorizarea
statului/entității publice a cheltuielilor referitoare la serviciile de asistență juridică și, prin
urmare, poate să nu fie independent pentru a decide cât timp de lucru sau alte resurse să aloce

fiecărei cauze ce trebuie soluționată. În plus, există posibilitatea ca FAJ care au statut de
funcționar public/angajat public să fie obligați să nu se ocupe de o anumită cauză sau să o
soluționeze într-un anumit fel. Dimpotrivă, dacă, indiferent de motiv (ex. lipsa competenței

într-un anumit domeniu al dreptului, conflict moral, etc.), FAJ ar fi refuzat în mod normal o
anumită cauză, statutul lor ar putea reprezenta o piedică în acest sens. FAJ au obligația de a fi
complet independenți în sensul că aceștia nu trebuie să primească instrucțiuni sau ordine, direct

sau indirect, de la nicio altă autoritate în afară de cea a clientului lor. Discernământul FAJ nu
trebuie să se ghideze după niciun alt considerent în afară de interesul clientului, evaluarea
obiectivului FAJ cu privire la situația factuală și juridică a clientului și prevederile legale și/sau

reglementare aplicabile situației clientului. Pentru a respecta aceste reguli simple,
independența completă a FAJ este o necesitate absolută și se află într-o potențială contradicție
cu statutul de funcționar public/angajat public. În țările în care funcționarii publici/angajații

publici încă dețin competențele necesare pentru a furniza servicii de asistență juridică, aceste
competențe nu trebuie să fie exclusive, iar beneficiarul serviciilor de asistență juridică trebuie
să aibă libertatea de a alege între FAJ care au statut public și cei cu statut privat, fără costuri

suplimentare pentru beneficiar. În plus, FAJ care sunt angajați publici trebuie să respecte
aceleași reguli profesionale ca și practicienii din domeniul dreptului privat, mai ales cu privire la
principiul independenței și confidențialității.

II.2. FAJ trebuie să aibă posibilitatea de a refuza un mandat doar în anumite condiții. Principiul
referitor la refuzul furnizorilor de servicii de asistență juridică se află sub rezerva anumitor

condiții („conflict de interese”, „lipsa obiectivității”, „circumstanțe grave”, „circumstanțe
excepționale”, „motive importante”, „motive serioase”, „motive legitime”) și reprezintă
abordarea corectă a acestui subiect, din moment ce libertatea absolută a refuzului ar putea

duce la lipsa forței de muncă pentru a rezolva cazurile de asistență juridică, în special din cauza
faptului că acestea sunt mai puțin remunerate decât cazurile obișnuite.

II.3. Ca regulă generală, beneficiarii serviciilor de asistență juridică trebuie să aibă dreptul la
libertatea de a alege reprezentarea legală, în măsura în care acest lucru este posibil. Cel puțin
cu privire la cauzele penale, libertatea de a alege avocații pentru asistență juridică este unul

§ Secțiunea II

Independența furnizorilor de servicii de asistență juridică
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criteriile eficienței și calității serviciilor de asistență juridică. Prin urmare, aceste recomandări
sunt importante mai ales în cauzele penale și mult mai puțin importante în cauzele care nu sunt
penale. Lipsa libertății de alegere poate avea ca rezultat discriminarea între părțile care își

permit să aleagă un avocat și cele care nu își permit. În acest sens, se face referire la faptul că
toate Statele Membre ale UE trebuie să respecte și regulile stabilite în Directiva 2013/48/UE1,
care, în legătură cu Recomandarea Comisiei din 27 noiembrie 2013 privind dreptul la asistență

juridică pentru persoanele suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, evidențiază
importanța de a „ține seama de preferințele și dorințele manifestate de persoana suspectată
sau acuzată în ceea ce privește alegerea avocatului însărcinat cu furnizarea de asistență

juridică”.

§ Secțiunea III

Comisioanele furnizorilor de servicii de asistență juridică

III.1. Statele trebuie să se asigure că FAJ primesc o remunerație corectă pentru serviciile
furnizate. Resursele puse la dispoziție pentru cazurile individuale trebuie să fie proporționate în
funcție de complexitatea și natura cazului pentru a garanta apărarea și/sau consultanța juridică.

Statele au obligația legală de a asigura calitatea serviciilor de asistență juridică. FAJ trebuie să
furnizeze servicii de calitate, iar comisioanele disponibile pentru aceste servicii trebuie să fie
corespunzătoare și să reflecte în mod corespunzător valoarea serviciilor. Accesul la justiție este

nedeterminat nu numai atunci când unei persoane i se refuză dreptul la servicii de asistență
juridică din cauza lipsei unei finanțări suficiente, ci și atunci când remunerația avocaților care
lucrează la cazuri de asistență juridică este atât de mică, încât împiedică posibilitatea unei

apărări/consultanțe juridice eficiente. Prin urmare, dat fiind gradul diferit de complexitate și
natura cazurilor la care lucrează avocații care furnizează servicii de asistență juridică,
remunerația acestora nu poate fi standardizată, ci trebuie să ia în considerare acești factori, la

fel ca și regula remunerației avocaților care furnizează alte servicii decât cele de asistență
juridică. O remunerație corectă ar avea efectul de a încuraja avocații să aloce aceleași resurse
și timp cazurilor legate de asistența juridică, precum și cazurilor juridice obișnuite, contribuind

la promovarea și îmbunătățirea dreptului de acces la justiție din țara acestora.

III.2. Atunci când comisioanele FAJ sunt mult mai mici decât ratele medii ale pieței pentru

servicii similare, statele trebuie să reducă diferența prin modificarea comisioanelor și/sau a
pragurilor comisioanelor, aplicabile serviciilor de asistență juridică, sau prin introducerea altor
măsuri pentru a diminua diferența față de ratele medii ale pieței pentru servicii similare.

Standardele de calitate și natura serviciilor juridice sunt esențialmente aceleași pentru serviciile
de asistență juridică și serviciile similare furnizate pe piața obișnuită. Ca regulă generală, ratele
pieței reflectă în mod corespunzător valoarea efectivă a bunurilor și serviciilor. Prin urmare,

stabilirea comisioanelor aplicabile serviciilor de asistență juridică și care au o valoare mai mică
decât ratele relevante ale pieței reprezintă o subevaluare severă a serviciilor de asistență
juridică, lucru care nu este corect pentru FAJ și care subminează calitatea și durabilitatea

sistemului de asistență juridică, cu efecte negative asupra accesului la justiție, așa cum se
subliniază mai sus. În timp ce creșterea comisioanelor este principala metodă de a aborda
această problemă, se pot lua și alte măsuri, cum ar fi asigurarea oportunităților de formare

gratuită sau alte servicii de asistență pentru FAJ, cum ar fi un tratament fiscal mai mic.
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III.3. Reglementările care guvernează ratele comisioanelor și alți termeni privind remunerația
pentru serviciile de asistență juridică trebuie să fie clare, transparente și disponibile pentru
publicul general. Acest aspect este important mai ales atunci când este posibil ca beneficiarul

serviciilor de asistență juridică să fie nevoit să compenseze costurile serviciilor de asistență
juridică, total sau parțial, într-o anumită etapă a procedurilor. Este important ca furnizorii de
servicii de asistență juridică și beneficiarii acestor servicii să înțeleagă cu claritate și în

întregime termenii și condițiile sistemului de remunerare aplicabil.

III.4. Reglementările care guvernează ratele comisioanelor și alți termeni ai remunerației

serviciilor de asistență juridică trebuie să se afle sub rezerva revizuirii regulate care ia în
considerare factori ca inflația, modificările costurilor de trai și furnizarea serviciilor relevante,
problemele care afectează sistemul existent, etc. Reglementările care rămân nemodificate pe

perioade lungi cauzează de obicei un declin al compensării pe termen real disponibil pentru
serviciile de asistență juridică deoarece diferitele costuri legate de servicii cresc din cauza
factorilor macroeconomici. Evaluarea regulată este necesară pentru a lua în considerare acești

factori, precum și problemele practice care au fost identificate în sistemul existent.

III.5. Statele trebuie să aplice proceduri de plată care garantează faptul că FAJ primesc o

remunerație în timp rezonabil. Atunci când serviciile de asistență juridică sunt furnizate în cazul
unor proceduri care durează o perioadă lungă, statele trebuie să permită efectuarea de plăți
intermediare la intervale regulate în timpul procedurilor. În plus față de valoarea comisioanelor,

termenii de plată, în special atunci când se preconizează o plată, sunt importanți pentru fiecare
furnizor de servicii. Situația nu este diferită în cazul serviciilor de asistență juridică în acest
sens, iar situațiile în care furnizorii de servicii de asistență juridică trebuie să lucreze pe

perioade lungi fără plăți intermediare constituie o povară financiară nejustificată.

III.6. Statele trebuie să se asigure că, atunci când o decizie finală stabilește valoarea

comisioanelor care trebuie plătite unui FAJ este substanțial diferită de cea aplicată de FAJ sau
care este altfel preconizată, decizia respectivă poate fi contestată de către FAJ în fața unei
autorități independente sau a unui judecător.

III.7. Comisioanele FAJ trebuie să acopere toate cheltuielile suportate. În cazul unui număr
semnificativ de jurisdicții, nu toate cheltuielile suportate de FAJ sunt acoperite, cum ar fi

costurile neestimate, cheltuielile de deplasare, cheltuielile pentru parcare, alte cheltuieli, plăți
etc. CCBE nu găsește nicio justificare pentru faptul că aceste cheltuieli trebuie să fie suportate
chiar de către FAJ.

10



§ Secțiunea IV

Bugetarea serviciilor de asistență juridică

IV.1. Serviciile de asistență juridică reprezintă un instrument fundamental pentru asigurarea
accesului la justiție și trebuie să fie garantate de către state prin alocarea unei finanțări
suficiente pentru a asigura faptul că nicio persoană care are dreptul de a primi asistență

juridică nu va fi privată de aceasta. Dacă o persoană nu dispune de mijloacele financiare pentru
a acoperi costurile serviciilor de asistență juridică, acesteia i se refuză accesul la justiție și, pe
cale de consecință, nu își poate apăra drepturile. Prin urmare, în Legislația Internațională și

Europeană, accesul la justiție este considerat ca fiind o componentă esențială a protecției
drepturilor omului. Acesta reprezintă una dintre bazele principiului statului de drept și ale
demnității individuale. Este evident faptul că asistența juridică depinde de furnizarea

finanțării. Dacă bugetul alocat de stat nu este suficient pentru a acoperi necesitățile tuturor
persoanelor care au dreptul de a primi asistență juridică, accesul la justiție este subminat, iar
statele nu își îndeplinesc obligația de a respecta și a de apăra drepturile fundamentale. Din

acest motiv, statele trebuie să aloce un buget suficient pentru a acoperi necesitățile tuturor
beneficiarilor serviciilor de asistență juridică. Epuizarea bugetului nu reprezintă o scuză pentru
ca un potențial beneficiar să nu primească servicii de asistență juridică sau pentru a diminua

calitatea serviciilor juridice furnizate. Există țări, cum ar fi Germania sau Elveția, care oferă
exemple de bune practici privind bugetele pentru asistență juridică. În ambele țări, acordarea
de asistență juridică unei persoane nu depinde de disponibilitatea bugetului și, prin urmare,

serviciile de asistență juridică vor fi întotdeauna furnizate celor care au dreptul de a le primi.

IV.2. În timpul pregătirii bugetului pentru asistență juridică, fiecare stat trebuie să ia în

considerare indicatorii pertinenți, cum ar fi bugetul pentru asistență juridică și numărul de
cazuri din anul anterior, împreună cu estimarea numărului preconizat de cazuri. Numărul
preconizat de cazuri poate fi prevăzut prin luarea în considerare a numărului aproximativ de

cereri de asistență juridică în așteptare, a etapei procedurilor, naturii litigiilor, momentului în
care comisioanele avocatului trebuie să fie achitate și a altor indicatori similari.

IV.3. Fiecare stat trebuie să se asigure că FAJ, asociațiile de barouri, consiliile de asistență
juridică sau alte entități care furnizează servicii de asistență juridică sunt consultate în mod
corespunzător pentru pregătirea bugetului pentru asistență juridică. Este foarte important ca

FAJ să fie ascultați de către autoritățile care se ocupă cu pregătirea bugetului pentru asistență
juridică, deoarece furnizorii sunt cei mai în măsură să raporteze cu privire la numărul de cazuri
din anul anterior și să ajute la estimarea numărului preconizat de cazuri. Cu privire la tipul

contribuției, implicarea acestora poate avea loc prin mijloace diferite, de exemplu prin a le
permite acestora să facă propuneri sau comentarii referitoare la proiectul de buget, lucru care
deja se întâmplă în majoritatea țărilor. Un exemplu pozitiv de cooperare între autoritățile de

stat și furnizorii de servicii de asistență juridică se poate găsi în sistemul lituanian: pentru a
asigura implementarea funcțiilor atribuite Ministerului Justiției în domeniul serviciilor de
asistență juridică garantate de stat, s-a constituit un Consiliu de Coordonare pentru Asistență

Juridică Garantată de stat care are în componență pe reprezentanții Ministerului Justiției,
Ministerului Finanțelor, Baroului din Lituania și ai altor instituții și asociații ale căror activități
au legătură cu furnizarea serviciilor de asistență juridică garantată de stat.
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Acest Consiliu prezintă propuneri cu privire la necesitatea fondurilor bugetului de stat pentru
furnizarea serviciilor de asistență juridică garantată de stat și la utilizarea eficientă a acestora.

IV.4. Statele trebuie să asigure că o linie bugetară suplimentară este prevăzută în cazul în care
bugetul normal este epuizat înainte de sfârșitul perioadei bugetare, pentru a evita plata
întârziată a comisioanelor avocaților. În marea majoritate a țărilor din UE, epuizarea bugetului

duce la întârzierea sau anularea până în anul următor a plății comisioanelor avocaților. Dat fiind
faptul că majoritatea copleșitoare a delegațiilor s-a plâns că respectivele comisioane pentru
asistență juridică sunt în general mai mici decât comisioanele juridice standard, statele trebuie

să depună toate eforturile necesare pentru a evita întârzierea sau amânarea plăților. În plus, în
cazul în care linia bugetară suplimentară (sau o parte a acesteia) nu este utilizată, se poate
transfera pentru următoarea perioadă bugetară.

IV.5. Statele trebuie să publice toate informațiile referitoare la fondurile alocate pentru
serviciile de asistență juridică și la utilizarea acestora. Pentru ca informațiile să fie disponibile

pentru cât mai multe persoane, atât FAJ, cât și autoritățile de stat (în conformitate cu
competențele acestora din fiecare țară) trebuie să publice cifrele pe paginile lor de internet.

IV.6. Dreptul la asistență juridică este un drept fundamental pentru asigurarea accesului la
justiție pentru toate persoanele. Prin urmare, Statele Membre trebuie să ia măsurile
corespunzătoare pentru a asigura finanțarea permanentă a serviciilor de asistență juridică. Dacă

fondurile obișnuite pentru asistență juridică nu sunt suficiente, trebuie să se utilizeze alte
mijloace pentru a furniza indirect servicii de asistență financiară. O sugestie ar fi de a spori
utilizarea asigurării pentru a acoperi și cheltuielile judiciare. O utilizare pe scară largă a

asigurării poate avea drept efect transferarea de la bugetul de stat a obligației cu privire la
asistența juridică, de exemplu prin stabilirea unui sistem în care serviciile de asistență juridică
nu sunt furnizate persoanelor a căror asigurare include servicii juridice (subsidiaritate).

Persoanele asigurate trebuie să fie foarte bine informate cu privire la posibilitatea de a activa
prevederile privind serviciile juridice acoperite de contractul de asigurare. În Suedia, asistența
juridică în cauzele civile este subsidiară utilizării asigurărilor care acoperă cheltuielile juridice.

Așa cum se raportează „în Suedia, asigurarea de locuință include asigurarea pentru cheltuielile
juridice. Peste 95 % din populație este asigurată în acest fel. Persoanele care nu își pot permite
o asigurare pe locuință vor beneficia de asistență juridică din partea statului. În unele cazuri,

asistența juridică poate fi obținută dacă asigurarea pentru cheltuieli juridice nu furnizează o
acoperire corespunzătoare”. O altă sugestie este de a reduce impozitul și cheltuielile pentru
securitatea socială pentru FAJ. În acest sens, luând în considerare pierderea veniturilor pentru

avocații care lucrează la cazuri de asistență juridică, ar putea exista o compensare sub forma
reducerii impozitului sau a taxei de securitate socială. Cu privire la buna utilizare a fondurilor,
se sugerează introducerea unei analize prima facie pe fondul cauzei care să fie efectuată de

către avocați, în loc să își bazeze decizia de a acorda asistență juridică doar pe necesitățile
financiare ale beneficiarului. Se recomandă ca autoritatea de asistență juridică să desemneze un
FAJ special pentru consultanță juridică generală și pentru prevenirea litigiilor. Trebuie rezervată

o parte suficientă a bugetului pentru aceste cauze, deoarece s-ar putea filtra multe cauze fără
șanse de câștig. O altă idee este introducerea unei taxe speciale pentru actele juridice
înregistrate pentru a contribui la finanțarea accesului la justiție.
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§ Secțiunea V

Administrarea serviciilor de asistență juridică

V.1. Fiecare țară trebuie să aibă o legislație clară cu privire la asistența juridică, inclusiv
oautoritate/autorități competentă/e pentru a administra asistența juridică și regulile de

garantare a standardelor pentru beneficiarii serviciilor de asistență juridică. Barourile sau
Societățile de Drept sunt în general cele mai competente organisme pentru administrarea
serviciilor de asistență juridică, inclusiv selectarea/desemnarea FAJ. În cazul în care cadrul

juridic este fragmentat sau lipsește, beneficiarul poate considera că este dificil să își recunoască
drepturile și să solicite asistență juridică în cazul în care are cu adevărat nevoie de aceasta.
Procedura pentru dobândirea serviciilor de asistență juridică trebuie să fie ușor de accesat și de

înțeles, cu termeni și condiții clare de eligibilitate. Același lucru trebuie să fie valabil și pentru
procedura de selectare/desemnare a FAJ, care trebuie să fie concretă și transparentă.

V.2. Pentru îndeplinirea eficientă a mandatului, autoritatea competentă pentru administrarea și
gestionarea sistemului de servicii de asistență juridică trebuie să aibă puteri și competențe
suficiente.

V.3. Rolul avocaților/FAJ în administrarea sistemului de asistență juridică trebuie să fie în
general extins. Serviciile de asistență juridică sunt în principal furnizate de avocați, însă

implicarea acestora în administrare este adeseori limitată. Avocații și FAJ trebuie să participe
sau, cel puțin, să aibă un rol consultativ în multe aspecte ale administrării serviciilor de
asistență juridică, inclusiv, printre altele, raportarea și monitorizarea, precum și îmbunătățirea

sistemului de asistență juridică.

V.4. Sistemul prin care FAJ individuali le sunt alocate cazuri de asistență juridică trebuie să fie

imparțial, să nu fie compromis de un interes și să asigure accesul egal la asistență juridică
pentru cât mai multe persoane care au nevoie de aceste servicii. Sistemul de alocare poate
acorda beneficiarilor posibilitatea de a alege dintre FAJ, atâta timp cât se păstrează principiul

accesului egal. De asemenea, se recomandă ca FAJ să participe voluntar la sistem. Norvegia și
Estonia pot fi menționate ca exemple de bună practică ale alocării eficiente a serviciilor de
asistență juridică. În Norvegia, avocații furnizează servicii de asistență juridică în cadrul

practicii obișnuite a acesteia.

Se propune o rată foarte scăzută pentru fiecare act ce trebuie înregistrat de avocați, executori
judecătorești, notari și judecători. Problema cu această idee este că obligația statelor este
transferată celor care sunt obligați să se ocupe cu justiția. O abordare suplimentară este

„sistemul de triaj”. În 2012, consiliul de asistență juridică din Irlanda a introdus un „sistem de
triaj”. Conform acestui sistem, solicitanții trebuie să se prezinte în fața unui avocat în prima
lună de la depunerea cererii de servicii juridice pentru o scurtă consultație. Unul dintre

scopurile principale ale acestui sistem. este de a diminua presiunea pusă asupra Consiliului de
Asistență Juridică, prin a oferi solicitanților oportunitatea de a explora alte opțiuni, cum ar fi
medierea sau soluționarea alternativă a litigiilor, așteptând în același timp consultațiile

substanțiale. O altă oportunitate este identificarea și filtrarea cererilor care nu vor trece testele
de eligibilitate ale Consiliului de Asistență Juridică.
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§ Secțiunea VI

Noile frontiere și potențialul serviciilor de asistență juridică

VI.1. Sistemele de asistență juridică trebuie să fie flexibile și să fie evaluate cu regularitate,
luând în considerare noile dezvoltări și necesități. Sistemele speciale de asistență juridică

trebuie să aibă loc cu privire la domeniile referitoare la nevoile speciale. Societățile din prezent
se confruntă cu noi provocări, iar cererea de servicii de asistență juridică este tot mai mare în
cadrul domeniilor dreptului. Accesul la justiție, în special prin asistență juridică, trebuie să

răspundă noilor necesități, atât la nivel individual, cât și la nivel social. În mod tradițional,
asistența juridică este în principal aplicată în cadrul procedurilor judiciare, chiar dacă
majoritatea Statelor Membre confirmă aplicarea acesteia și în cadrul procedurilor administrative,

de insolvență, pentru protecția consumatorului, asistență pentru minori, precum și în consilierea
precontencioasă. Anumite domenii necesită o atenție deosebită, cum ar fi metodele de
soluționare alternativă a litigiilor și cererile de asistență depuse de imigranți și refugiați. În

acest sens, este important să se evidențieze necesitatea de a proteja și de a apăra interesele
părții mai slabe. În legătură cu procesele soluționării alternative a litigiilor, asistența juridică
este în principal aplicată în medierea obligatorie sau voluntară dinainte de proces, și parțial în

arbitraj. Cu toate acestea, diferitele procese, cum ar fi negocierea pedepsei, medierea
familială, medierea la locul de muncă, gestionarea insolvenței, negocierea, gestionarea
datoriilor, prezintă o cerere tot mai mare de servicii de asistență juridică ce trebuie să se ia în

considerare în mod corespunzător. În plus, intensificarea imigrației pe întregul teritoriu al
Europei are ca rezultat nevoia de a apăra drepturile refugiaților și imigranților. Având în vedere
aceste dezvoltări, este necesar să se prevadă și să se soluționeze numărul tot mai mare de

cereri de servicii de asistență juridică ce provin din comunitățile de imigranți și refugiați.

Aceștia au obligația de a-și informa clienții cu privire la posibilitatea solicitării de servicii
gratuite de asistență juridică în cazurile în care clientul este considerat ca fiind eligibil pentru
aceste servicii. Serviciile de asistență juridică din Estonia funcționează pe baza voluntariatului

furnizorilor de servicii de asistență juridică. În Estonia, baza electronică de date a cauzelor
permite avocaților înregistrați să preia cauzele pe bază de voluntariat și să desemneze avocați
în mod aleatoriu pentru aceste cauze, care nu sunt preluate.

V.5. Autoritatea de asistență juridică trebuie să monitorizeze furnizarea și calitatea serviciilor
de asistență juridică. FAJ trebuie să raporteze cu privire la serviciile furnizate pentru a-și primi

plata. Se recomandă să se ofere beneficiarilor posibilitatea de a evalua serviciile primite
(comunicarea mulțumirii/nemulțumirii). De exemplu, Finlanda folosește chestionare completate
de ambele părți – furnizori și beneficiari – pentru a monitoriza calitatea și pentru a primi

feedback din partea ambelor părți. În Estonia, Asociația Barourilor primește informații din
partea poliției, serviciului de procuratură și a instanțelor cu privire la problemele legate de
avocații care furnizează servicii de asistență juridică, precum și plângeri din partea persoanelor

care beneficiază de servicii de asistență juridică. Aceste informații și plângeri sunt prelucrate în
conformitate cu regulile Asociației Barourilor, prin demararea acțiunilor disciplinare atunci când
este necesar. În Danemarca, se monitorizează calitatea serviciilor de asistență juridică, iar o

listă cu instituțiile aprobate să furnizeze servicii de asistență juridică este publicată în fiecare
an.
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VI.2. De asemenea, în cadrul procedurilor extrajudiciare, autoritatea responsabilă pentru a
acorda asistență juridică trebuie să fie transparentă și neutră. Autoritatea care acordă asistență
juridică în cauze și proceduri extrajudiciare trebuie să fie aceeași cu cea care acordă asistență

juridică și în procedurile judiciare obișnuite.

VI.3. Persoanele trebuie să fie informate în mod corespunzător cu privire la dreptul lor la

asistență juridică. Informarea cetățenilor cu privire la asistența juridică ar îmbunătăți accesul la
justiție și încrederea publică în instituții. Astfel, statele trebuie să depună mai multe eforturi
pentru diseminarea informațiilor, în toate limbile relevante și prin mijloace electronice, iar

cererile de asistență juridică depuse online trebuie să fie întotdeauna disponibile.
În România serviciile de asistență judiciară din oficiu sunt asigurate de către avocați în

conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) și ale art. 77 lit. b) și 79 alin. (2) din Legea

51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și ale art. 158 lit. b) și art. 160 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat,
modalitatea de realizare și conținutul serviciilor de asistență judiciară din oficiu, fiind

reglementate prin Hotărârea nr. 180/17 decembrie 2016 a Consiliului Uniunii Naționale a
Barourilor din România prin care se aprobă Regulamentul - Cadru pentru organizarea,
funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor.

Potrivit acestor reglementări naționale de profil, principiile asistenței judiciare din
oficiu constau în:
1) Asigurarea exercitării depline și calificate a tuturor atributelor dreptului la apărare de către

orice justițiabil.
2) Asigurarea asistenței judiciare sau extrajudiciare de către avocații din cadrul barourilor care

formulează opțiuni în acest sens, activitatea fiind exercitată numai de avocații înscriși în

Registrul de Asistență Judiciară.
3) Acordarea asistenței judiciare numai în cazurile și condițiile stabilite limitativ de legislația

profesiei de avocat în vigoare și de legile speciale cu respectarea următoarelor reguli:

a) Principiul fundamental al repartizării cauzelor se asigură prin echitatea distribuirii
delegațiilor și asigurarea unui echilibru numeric și valoric, al proceselor și onorariilor
cuvenite avocatului care acordă asistență judiciară.

b) În scopul realizării acestui echilibru se au în vedere următoarele criterii:
1. confraternitatea;
2. nediscriminarea;

3. imparțialitatea;
4. echidistanța.

c) Repartizarea cauzelor se face în funcție de complexitatea acestora raportată la

specializarea, experiența, vechimea în profesie și gradul de ocupare al avocatului.
Consiliul baroului are competența să aprecieze asupra aplicării regulilor enunțate mai sus.

4) Acordarea asistenței judiciare din oficiu în baza unui onorariu stabilit în condițiile Legii nr.

51/1995 și Statutului profesiei de avocat.
5) Asigurarea exercitării corespunzătoare a asistenței judiciare din oficiu de către Uniunea

Națională a Barourilor din România și Barouri.

6) Avocatul desemnat să acorde asistență judiciară este protejat de lege, supunându-se numai
legii, statutului profesiei, codului deontologic, prezentului Regulament.
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II.1. Cazuri de acordare a asistenței judiciare

Asistența judiciară urmărește să asigure exercitarea deplină și calificată a tuturor

atributelor dreptului la apărare al beneficiarilor serviciilor publice de asistență juridică gratuită.
În cazurile prevăzute de Lege, barourile asigură asistența judiciară în următoarele forme:

a) asistența judiciară obligatorie;

b) asistența extrajudiciară;
c) asistența gratuită.

Asistența judiciară obligatorie se acordă și încetează în conformitate cu prevederile
Codului de procedură penală, iar celelalte forme de asistență judiciară se acordă în condițiile și
cu respectarea criteriilor stabilite de Lege, de dispozițiile Codului de procedură civilă, ale

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
și ale altor legi speciale. Potrivit art. 70 din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat:

1) În cazurile prevăzute de lege, barourile asigură asistența judiciară în următoarele forme:
a) în cauzele penale, în care apărarea este obligatorie potrivit dispozițiilor Codului de

procedură penală;

b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public
judiciar, în condițiile legii;

c) asistența judiciară prin avocat, acordată la solicitarea organelor administrației publice

locale.
2) În cazuri de excepție, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi

prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a

asistenței de specialitate juridică.

Acordarea asistenței judiciare și/sau extrajudiciare în cazurile prevăzute de lege se face

în baza desemnării avocaților prin eliberarea delegației ca urmare a unei comunicări scrise din
partea instanței, a organului de urmărire penală, de cercetare penală sau a organului
administrației publice locale, adresată serviciului de asistență judiciară (denumit în continuare

SAJ) de pe lângă judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul instituția solicitantă sau,
după caz, de cel de la nivelul Baroului în a cărei rază teritorială își are sediul instituția
solicitantă.

Asistența de specialitate juridică cu titlu gratuit se acordă conform art. 71 din Legea nr.
51/1995, după cum urmează:

1) „În cazul în care, potrivit art. 11 - 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare, a fost încuviințată cererea de

ajutor public judiciar sub forma asistenței prin avocat, cererea împreună cu încheierea de
încuviințare se trimit de îndată decanului baroului din circumscripția acelei instanțe.

Capitolul II

Sistemul de asistență judiciară din oficiu
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2) Decanul baroului sau avocatul căruia decanul i-a delegat această atribuție va desemna, în

termen de 3 zile, un avocat înscris în Registrul de asistență judiciară, căruia îi transmite,

odată cu înștiințarea desemnării, încheierea prevăzută la alin. (1). Decanul baroului are

obligația de a comunica și beneficiarului ajutorului public judiciar numele avocatului

desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuși desemnarea unui

anumit avocat, cu consimțământul acestuia, în condițiile legii.”

II.2. Organizarea și funcționarea activității de asistență judiciară

II.2.1. Structura organizatorică

Potrivit art. 75 din Legea 51/1995 - privind organizarea și exercitarea profesiei de

avocat, activitatea de asistență judiciară din oficiu este coordonată la nivelul UNBR de către

Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ), organ cu activitate permanentă,

coordonat de un vicepreședinte al UNBR și se realizează prin intermediul Serviciilor de Asistență

Judiciară (SAJ) organizate la nivelul fiecărui Barou.

Structura organizatorică a acestui departament se stabilește prin decizie a Comisiei

permanente a UNBR. DCAJ emite decizii și norme metodologice în limitele atribuțiilor conferite

prin lege, în condițiile și cu procedura prevăzute de Statutul profesiei de avocat, care asigură

structura și conținutul activității de asistență judiciară din oficiu asigurat de către UNBR

justițiabililor.

Organizarea DCAJ se stabilește conform dispozițiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 

și art. 157 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, potrivit căruia:

„Departamentul de coordonare a asistenței judiciare exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) desfășoară conducerea metodologică a activității de acordare a asistenței judiciare;

b) elaborează proiectul de Regulament - cadru pentru organizarea serviciilor de asistență

judiciară;

c) propune sau, după caz, avizează proiecte de protocoale ce se încheie cu autoritățile

publice competente în scopul obținerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea

serviciilor de asistență judiciară;

d) organizează Registrul național de asistență judiciară pe baza registrelor întocmite de

barouri;

e) organizează și coordonează metodologia de plată a onorariilor pentru asistența judiciară

acordată;

f) efectuează controlul asupra asistenței judiciare acordate;

g) elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenței judiciare, pe care le

propune Ministerului Justiției în vederea promovării;

h) stabilește, împreună cu Ministerul Justiției, indicii statistici, ține evidența statistică a

sistemului de asistență judiciară și analizează informațiile necesare pentru planificarea și

coordonarea corectă a sistemului de asistență judiciară;

i) colaborează cu Ministerul Justiției pentru buna funcționare și planificarea, inclusiv din

punct de vedere bugetar, a sistemului de asistență judiciară;

j) popularizează sistemul de asistență judiciară;
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k) stabilește formularistica utilizată de barouri pentru organizarea activității de asistență
judiciară și extrajudiciară, în condițiile legii;

l) reprezintă UNBR în domeniul asistenței judiciare, în cadrul colaborării internaționale în

materie, în condițiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.”

Organizarea, funcționarea și atribuțiile SAJ-urilor se stabilesc potrivit dispozițiilor art. 79

din Legea nr. 51/1995 și art. 160 din Statutul profesiei de avocat, potrivit cărora:
1) „Fiecare barou organizează Registrul de asistență judiciară în care sunt înscriși avocații ce

pot fi desemnați pentru acordarea asistenței judiciare și a asistenței extrajudiciare.

2) Registrul este public, se păstrează pe suport hârtie și în format electronic și se publică pe
pagina de internet a fiecărui barou.

3) Actualizarea Registrului de asistență judiciară pentru următorul an calendaristic se

efectuează până la sfârșitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.
4) În cazuri excepționale, în Registrul de asistență judiciară pot fi operate modificări și în

cursul anului, potrivit procedurii prevăzute pentru înscrierea în registru.

5) UNBR organizează Registrul național de asistență judiciară, constituit din registrele de
asistență judiciară ale tuturor barourilor.

6) Registrul național de asistență judiciară se publică pe pagina de internet a UNBR și se

actualizează în mod automat odată cu actualizarea datelor din registrul fiecărui barou.”
De asemenea, potrivit art. 160 din Statutul profesiei de avocat:

1) „Baroul organizează serviciile de asistență judiciară la sediile tuturor instanțelor

judecătorești din județ, în spații destinate exclusiv desfășurării acestei activități, care se
pun la dispoziție în mod obligatoriu și cu titlu gratuit de Ministerul Justiției sau, după
caz, de autoritățile administrației locale.

2) Serviciile de asistență prevăzute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv numit de
consiliul baroului și sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea,
funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară se realizează potrivit

regulamentului aprobat de consiliul baroului, în baza Regulamentului - cadru pentru
organizarea serviciilor de asistență judiciară aprobat de Consiliul UNBR.

3) Consiliul baroului poate decide ca serviciul de asistență judiciară să fie condus de un

director angajat, pe bază de concurs, prin contract individual de muncă.
4) Pentru ocuparea funcției de director poate candida orice persoană fizică care îndeplinește

condițiile Regulamentului - cadru pentru organizarea serviciilor de asistență judiciară

prevăzute în prezentul statut.”

II.2.2 Atribuțiile componentelor structurii organizatorice

DCAJ emite decizii și norme metodologice în limitele conferite prin Lege, în condițiile și
cu procedura prevăzute de Statut pentru exercitarea, în principal, a atribuțiilor prevăzute la art.
77 din Legea nr. 51/1995 și art. 158 din Statutul profesiei de avocat.

În vederea organizării activității de asistență judiciară, barourile îndeplinesc atribuțiile
prevăzute prin art. 159 din Statutul profesiei de avocat.

Avocatul acordă asistență judiciară din oficiu numai în baza delegației emise de SAJ, din

dispoziția decanului, la solicitarea scrisă motivată a organului judiciar sau a organului
administrației publice din circumscripția baroului.

Avocatul desemnat să acorde asistență judiciară are toate drepturile și obligațiile

prevăzute de Lege, Statut și Regulamentul - cadru.
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II.2.2.1. Organizarea registrului național de asistență judiciară

Asistența judiciară este coordonată de DCAJ și este asigurată de avocații care

formulează cereri pentru înscrierea în Registrul Național de Asistență Judiciară (RNAJ) și/sau,
atunci când numărul acestora este insuficient, prin avocații desemnați în acest sens de Consiliul
Baroului.

La nivelul UNBR se organizează RNAJ pe baza registrelor de asistență judiciară (RAJ)
întocmite de barouri, care se publică pe pagina de internet a UNBR și se actualizează în mod
automat odată cu actualizarea datelor din RAJ de către fiecare barou.

Acordarea asistenței judiciare din oficiu în toate cazurile prevăzute de Lege se face numai
ca urmare a unei solicitări scrise și motivate formulată de către organul judiciar sau
reprezentantul administrației publice, adresată baroului și soluționată de SAJ, în condițiile

prevăzute de Lege, de Statul și de prezentul Regulament - cadru.
Acordarea asistenței judiciare din oficiu se realizează de către avocații desemnați

înacest sens, exclusiv pe baza delegației eliberată de SAJ.

Nu există reglementată nicio împrejurare excepțională care să poată fi invocată pentru
acordarea de asistență judiciară fără desemnarea avocatului, în concret, de către SAJ.

Este interzisă astfel acordarea de asistență judiciară prin solicitarea adresată în mod

direct avocatului de către organul judiciar, sub motivul de expirare a mandatului de arestare
sau ca urmare a amenințării avocatului cu aplicarea unei amenzi etc.

Registrul de asistență judiciară se organizează conform dispozițiilor art. 161 din Statutul

profesiei de avocat. Înscrierea în Registrul de asistență judiciară se efectuează conform
dispozițiilor art.162 din Statutul profesiei de avocat.

Cererea de înscriere în RAJ constituie manifestarea de voință a avocatului să acorde

asistență judiciară în cauzele în care va fi desemnat și, totodată, angajamentul acestuia să
respecte dispozițiile Regulamentului - cadru. Asistența judiciară din oficiu nu poate fi exercitată
de către avocați, decât în baza exprimării unei opțiuni prealabile de exercitare a acestui

serviciu.
Potrivit Regulamentului-cadru, până la data de 10 septembrie a fiecărui an, avocații

interesați să acorde asistență judiciară din oficiu vor completa o cerere care va fi depusă la

SAJ, personal sau prin orice mijloace de comunicare la distanță apte să asigure primirea în
termen și să facă dovada în acest sens (fax, e-mail, curierat rapid etc.), sub sancțiunea
decăderii. Fac excepție de la aplicarea sancțiunii decăderii avocații admiși în profesie, avocații

care redobândesc dreptul de exercitare a profesiei sau cei transferați de la alte barouri, ulterior
datei stabilite prin Regulamentul - cadru.

SAJ-ul din cadrul fiecărui barou va colecta, înregistra și lista cererile primite, care vor fi

afișate cât mai vizibil în incinta spațiilor S.A.J. și publicate în format electronic, sub titulatura
„Proiect - Registrul de asistență judiciară”.

Operațiunile de afișare și publicare vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de

conducătorul SAJ și vizat de consilierul coordonator. Oricare dintre avocații nemulțumiți de
conținutul „Proiectului – Registrul de asistență judiciară” va putea formula contestație la
consiliul baroului, în termen de 15 zile de la afișare. Contestațiile vor fi depuse și înregistrate

la SAJ care va elibera dovadă în acest sens și vor fi soluționate în prima ședință de consiliul
baroului, după expirarea termenului. După soluționarea contestațiilor se va întocmi „Registrul
de asistență judiciară” definitiv care va fi adus la cunoștința publicului.
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II.2.2.2 Funcționarea serviciilor de asistență judiciară

SAJ-ul din cadrul fiecărui barou este subordonat direct decanului baroului și este

coordonat de unul sau mai mulți membri ai consiliului baroului. În cadrul SAJ pot fi angajați
funcționari pe baza organigramei aprobată de consiliul baroului în funcție de necesitățile
determinate de volumul de muncă și complexitatea activităților ce trebuie îndeplinite.

Potrivit Art. 77 din Legea 51/1995, în vederea organizării activității de asistență judiciară,
barourile îndeplinesc următoarele atribuții:

a) organizează serviciile de asistență judiciară atât la nivelul fiecărui barou, cât și la sediul
fiecărei instanțe judecătorești;

b) organizează și actualizează Registrul de asistență judiciară al fiecărui barou pe baza

cererilor avocaților, aprobate de consiliul baroului;
c) desemnează avocații înscriși în Registrul de asistență judiciară pentru acordarea

asistenței judiciare, ținând cont de experiența profesională și de calificarea avocatului,

precum și de natura și complexitatea cazului, de celelalte desemnări ale acestuia
potrivit prezentei legi și de gradul de angajare al acestuia;

d) efectuează controlul asupra acordării asistenței judiciare de către avocații din cadrul

baroului;
e) organizează și execută programe de popularizare a sistemului de asistență judiciară;
f) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Regulamentul - cadru pentru

organizarea serviciilor de asistență judiciară.

Competențele Decanului în ceea ce privește activitatea SAJ sunt următoarele:

a) reprezintă SAJ în relația cu organele judiciare, avocații, salariații SAJ și beneficiarii
asistenței judiciare;

b) propune motivat consiliului baroului numirea și înlocuirea consilierilor coordonatori ai

activității SAJ;
c) aprobă cererile de acordarea asistenței judiciare, în condițiile legii;
d) emite dispoziții obligatorii în ceea ce privește organizarea și funcționarea SAJ;

e) soluționează plângerile formulate împotriva rezoluțiilor consilierilor coordonatori.
Consilierii coordonatori din cadrul SAJ au, în principal, următoarele atribuții:

a) reprezintă SAJ în relația cu autoritățile judiciare în situații de urgență, când decanul este

în imposibilitate de a își exercita această atribuție;
b) coordonează activitatea SAJ;
c) dispun aprobarea sau refacerea propunerii de planificare a avocaților și de repartizare

acauzelor întocmite de funcționarii SAJ;
d) propun aplicarea de sancțiuni pentru abaterile de la prevederile Regulamentului - cadru.

SAJ-ul din cadrul fiecărui barou este condus de un avocat definitiv cu experiență în acest
domeniu numit de consiliul baroului care poate stabili și modul de retribuire al acestuia în
funcție de volumul de muncă și complexitatea activităților de îndeplinit. Calitatea de

conducător SAJ este compatibilă cu exercitarea profesiei de avocat. Conducătorul SAJ are
următoarele atribuții:

a) organizează activității funcționarilor SAJ astfel încât să asigure permanența și

continuitatea funcționării acestuia;
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b) propune consiliului baroului conținutul fișelor de post și urmărește modul în care își

îndeplinesc funcționarii atribuțiile de serviciu;

c) întocmește planificarea periodică a avocaților la organele judiciare pe secții, complete și

pezile;

d) stabilește repartizarea cauzelor pe baza planificării avocaților;

e) întocmește referate cu propuneri de soluționare a contestațiilor privind planificare

avocaților;

f) stabilește repartizarea cauzelor în concordanță deplină cu planificarea avocaților

aprobată de consiliul baroului și soluționează cererile, plângerile și sesizările avocaților,

beneficiarilor asistenței și organelor judiciare ori ale administrației publice solicitante;

g) solicită și primește referate privind contestațiile și plângerile formulate de avocați sau de

beneficiarii asistenței judiciare, pe care le centralizează și le comunică consilierilor

coordonatori însoțite de referate cu propuneri de soluționare;

h) întocmește periodic referate privind necesarul de achiziții, bugetul necesar bunei

funcționări a SAJ și face propuneri privind eficientizarea funcționării serviciului;

i) soluționează corespondența curentă a SAJ;

j) propune consiliului baroului sumele necesare plății onorariilor cuvenite pentru asistența

judiciară, pentru anul următor, care vor fi trimise la DCAJ pentru centralizare și

transmitere la Parlament și Ministerul Justiției în vederea prinderii în Legea bugetului de

stat;

k) sesizează în scris consiliului baroului abaterile comise de orice avocat desemnat, în

condițiile prevederilor art. 86, alin. (1) din Lege;

l) îndeplinește orice alte atribuții care îi revin din Regulamentul - cadru sau trasate de

consiliul baroului, decan ori consilierul coordonator.

Funcționarii SAJ au, în principal, următoarele atribuții:

a) să aibă un comportament condescendent, politicos, respectuos, decent, deferent și să

acționeze cu solicitudine și demnitate în relațiile cu avocații înscriși în RAJ precum și față

de celelalte persoane cu care intră în contact în exercitarea atribuțiilor ce le revin;

b) primesc, înregistrează și arhivează solicitările scrise motivate ale organelor judiciare și

ale organelor administrației publice de acordare a asistenței judiciare;

c) primesc, înregistrează, arhivează și trimit spre competentă soluționare cererile de

înscriere în RAJ, sesizările și propunerile beneficiarilor asistenței și ale avocaților;

d) completează delegațiile avocațiale și le comunică avocaților, în timp util, sub semnătură

și cu menționarea datei și orei la care le-au fost înmânate;

e) înmânează avocaților înscriși în RAJ comunicări cu privire la: desemnarea lor,

programarea pentru plata onorariilor cuvenite, perioada de depunere a referatelor

confirmate, soluțiile date sesizărilor privind prestația avocatului;

f) păstrează pe suport de hârtie și în format electronic evidențele obligatorii;

g) îndeplinesc orice alte atribuții, în strânsă legătură cu munca lor, date în sarcina acestora

prin Regulamentul - cadru sau dispuse de consiliul baroului, decan, consilierul

coordonator sau conducătorul SAJ.
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§ Secțiunea 1. Asistența judiciară obligatorie/din oficiu – prin avocat, în cauzele penale

La cererea prealabilă și motivată a organelor de urmărire penală, SAJ va desemna unul
sau mai mulți avocați în vederea asigurării asistenței judiciare, în funcție de existența unor
interese contrare ale părților.

Asistența judiciară se acordă în toate cazurile în care suspectul, inculpatul, persoana
vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente, într-un dosar penal, nu dispun de
mijloace pentru plata onorariului cuvenit unui avocat, trebuie să fie asistate de un avocat și

interesele actului de justiție impun acest lucru, organul judiciar, prin comunicarea motivată,
adresată în scris, solicită baroului desemnarea unui avocat pentru acordarea asistenței judiciare.
În aceste situații, SAJ din cadrul fiecărui barou va desemna avocați, contactând telefonic

avocații care au formulat opțiuni în ordinea determinată de repartiția lunară, întocmind un
proces verbal în acest sens. Avocații care au formulat opțiuni pentru acest sector al asistenței
judiciare nu vor putea refuza nemotivat cauza.

Avocatul care își manifestă disponibilitatea de a asigura asistența judiciară se va
prezenta în fața organelor de urmărire penală, în timp optim, pentru a asigura asistența
judiciară obligatorie a suspectului sau inculpatului, pentru care a fost desemnat, numai atunci

când acesta nu este asistat de apărător ales.
Avocatul din oficiu desemnat în cauză se va asigura că suspectului i se prezintă învinuirea

care i se aduce și motivele pe care se întemeiază aceasta și că anterior audierii sale i-au fost

aduse la cunoștință drepturile sale procesuale, consemnând aceste împrejurări într-un referat
contrasemnat de suspect, pe care îl va depune în dosarul de urmărire penală și în copie la
dosarul întocmit de SAJ. Refuzul contrasemnării de către suspect va fi menționat de către

avocatul desemnat.
Dacă suspectul sau inculpatul, pentru a cărui asistență juridică a fost desemnat este

asistat de apărător ales, referatul va cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la existența

și motivarea ordonanței prin care s-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu și timpul alocat
de apărătorul din oficiu studierii cauzei. În lipsa ordonanței prin care s-a dispus desemnarea unui
apărător din oficiu și/sau a dovezii că apărătorul ales a fost încunoștințat cu privire la

efectuarea actului, avocatului desemnat îi este interzis să asigure asistența judiciară.
Avocatul este dator să depună toate diligențele ca persoanei pe care o asistă să nu îi fie

încălcate drepturile de care beneficiază în faza de urmărire penală și care sunt garantate atât

de Constituția României, cât și de prevederile Codului de Procedură Penală precum și în special
de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Avocatul care asigură asistența judiciară va putea formula plângere împotriva actelor

efectuate de organele de urmărire penală atunci când consideră că sunt nelegale sau
netemeinice, ori că aduc atingere drepturilor procesuale ale suspectului sau inculpatului pe care
îl asistă, dacă aceste demersuri satisfac interesele procesuale ale clientului său.

§ Urmărirea Penală

II.2.2.3 Componentele activității de asistență judiciară
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Avocatul care asigură asistența judiciară poate formula cereri, excepții și va putea propune
probe pentru a asigura o apărare calificată, consemnând în referat poziția beneficiarului în
privința cererilor, excepțiilor și probatoriului administrat la cererea justificată a apărătorului.

În ipoteza în care, în cauză, pe parcursul mandatului avocatului desemnat din oficiu,
calitatea sa încetează prin asigurarea asistenței juridice prin avocat ales, acesta va menționa în
referat activitățile prestate, îl va depune în dosarul de urmărire penală și în copie la dosarul

întocmit de SAJ, urmând ca organul competent să se pronunțe asupra cuantumului onorariului
cuvenit avocatului din oficiu pentru asistența deja asigurată, menționând și data eliberării
referatului.

În situația în care cauza în care a fost desemnat avocatul din oficiu este conexată altei
cauze în care suspectul este asistat de avocat ales, mandatul apărătorului desemnat să acorde
asistență judiciară încetează de drept, urmând ca organul competent să se pronunțe asupra

cuantumului onorariului cuvenit avocatului pentru asistența deja asigurată în temeiul referatului
depus de acesta.

Dacă față de inculpat se formulează propunere de arestare preventivă, avocatul care a

asigurat asistența judiciară în faza de urmărire penală asigură asistența și în fața judecătorului
de drepturi și libertăți competent cu soluționarea în fond și în contestație a propunerii de
arestare, atunci când a obținut și atestat în referat acordul special al beneficiarului, având în

vedere faptul că acesta cunoaște cauza și poate oferi servicii juridice optime.
În situația în care avocatul desemnat în faza de urmărire penală nu se poate prezenta la

soluționarea propunerii de arestare preventivă ori atunci când nu a obținut acordul expres al

beneficiarului, în acest sens va anunța în cel mai scurt timp Serviciul de Asistența Judiciară din
cadrul baroului care l-a desemnat, iar acesta din urmă va desemna un avocat care îi va asigura
asistența judiciară obligatorie în fața instanțelor competente.

În cazul în care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, în temeiul art. 91 alin. (3)
din Codul de Procedură Penală, avocatul desemnat va formula cerere spre a fi încunoștințat
despre orice acte de urmărire penală vor fi efectuate în cauză și despre eventualele prelungiri

ale arestării preventive, depunând o copie a acesteia și în dosarul format de SAJ, în temeiul
căreia îi vor fi eliberate delegațiile aferente propunerilor de prelungire.

Serviciul de Asistență Judiciară va desemna un alt avocat numai atunci când avocatul

care a acordat asistență judiciară în faza de urmărire penală a notificat SAJ cu privire la
imposibilitatea de a se prezenta la eventualele propuneri de prelungire a arestării preventive
formulate în privința inculpatului pe care îl asistă sau atunci când acesta nu își menține acordul

special manifestat, revocându-l în scris și comunicând această împrejurare SAJ.
În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat să acorde asistență judiciară este

conexată altei cauze în care suspectul sau inculpatul este asistat de alt avocat din oficiu,

suspectul va fi asistat de primul avocat desemnat în cauză, mai puțin în situația în care acesta
notifică SAJ de renunțarea sa la mandat.

Se impune ca în situația în care inculpatul a fost sau este arestat preventiv, asistența

judiciară la verificarea legalității măsurii arestării preventive să fie asigurată de avocatul care a
asigurat asistența judiciară atât în cursul urmăririi penale cât și la arestarea sau prelungirea
arestării suspectului/inculpatului.

În ipoteza în care în cauza penală se dispune o disjungere, avocatul care a asigurat
asistența judiciară are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă.
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Ca urmare a cererii motivate și prealabile a instanțelor de judecată, SAJ din cadrul
fiecărui barou va desemna inculpatului/inculpaților și persoanei/persoanelor vătămate câte un
avocat care să acorde asistență judiciară în măsura în care părțile nu vor avea interese contrare.

Avocatul care a asigurat asistența judiciară în cursul urmăririi penale va asigura asistența și
înfața instanțelor competente cu soluționarea cauzei inclusiv în procedura de cameră
preliminară, atunci când a obținut și atestat în referat acordul special al beneficiarului.

În ipoteza în care în cauză mandatul avocatului desemnat să acorde asistență judiciară
încetează prin asigurarea asistenței judiciare prin avocat ales, acesta va menționa în referat
activitățile prestate, îl va depune la dosarul cauzei și în copie la dosarul întocmit de SAJ,

urmând ca organul competent să se pronunțe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului
pentru asistența judiciară deja asigurată.

Asistența judiciară încetează de drept odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării

judecătorești în măsura în care partea asistată nu își menține acordul special manifestat, cu
consecința desemnării unui alt avocat conform principiilor din Regulamentul-cadru. În situația în
care în referatul depus odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării judecătorești este obținut și

atestat acordul expres al părții de a fi asistat de același avocat, acesta va fi desemnat cu
prioritate, pentru a asigura continuitatea relației client - avocat în administrarea intereselor
sale legale.

Avocatul desemnat să acorde asistență judiciară pentru o fază a cercetării judecătorești
va fi desemnat să asiste partea și în calea de atac împotriva încheierilor ce pot fi atacate
separat, în măsura în care a obținut și atestat acordul special al părții. Doar în cazul în care

avocatul desemnat să acorde asistență juridică din oficiu în etapele preliminare ale procesului
penal se află în imposibilitatea de a se prezenta la termenul de judecată stabilit sau în calea de
atac se impune notificarea SAJ și a instanței de control judiciar, anterior termenului acordat în

cauză sau termenului stabilit pentru soluționarea căii de atac, astfel încât să existe timpul fizic
necesar pentru a putea fi desemnat un alt avocat care îl va substitui pe avocatul inițial
desemnat pentru termenul respectiv sau în cauza respectivă. Referatele cu privire la asistența

judiciară asigurată în cauză vor fi depuse atât la instanța de judecată, cât și la SAJ.

§ Cercetarea Judecătorească
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Cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei și înlăturarea sau

modificarea pedepsei vor fi repartizate conform principiilor din Regulamentul-cadru.

Cauzele având ca obiect contestații la executare sau schimbări în executarea unor

hotărâri vor fi repartizate cu prioritate avocatului care a asigurat asistența judiciară în ultima

fază a cercetării judecătorești în măsura în care a obținut și atestat acordul special al părții.

§ Executarea Pedepselor

Asistența judiciară prin avocat, ca formă a ajutorului public judiciar în materie civilă, se

poate acorda de barou în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale,

precum și în alte cauze, cu excepția celor penale.

Asistența judiciară în materie civilă constă în următoarele activități: asistarea sau

reprezentarea solicitantului în proceduri judiciare, formularea de cereri, petiții, sesizări, apărări

în fața autorităților judiciare sau cu atribuții jurisdicționale, în vederea realizării unor drepturi

sau interese legitime.

Asistența judiciară, ca formă a ajutorului public judiciar, se acordă persoanelor fizice

aflate în situația de a nu putea face față cheltuielilor unui proces sau celor care le implică

obținerea unor consultații juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție,

fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale.

Ajutorul public judiciar sub forma asistenței prin avocat se asigură prin plata onorariului

cuvenit avocatului numit pentru asigurarea reprezentării, asistenței judiciare și/sau, după caz,

a apărării solicitantului, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiție

sau pentru promovarea unui litigiu, din fondurile statului, prin Ministerul Justiției.

Plata onorariilor avocaților desemnați se face în baza deciziei decanului, precum și a

încheierii sau hotărârii instanței.

Asistența judiciară se poate acorda prin avocat desemnat de Serviciul de asistența

judiciară de la nivelul Baroului. SAJ de la nivelul Baroului va desemna, în baza încheierii

instanței de judecată dată în temeiul art. 15 din OUG nr. 51/2008, un avocat în considerarea

compatibilității avocatului, a specializării acestuia, a complexității cauzei, a veniturilor obținute

în urma asistenței judiciare lato sensu și a vechimii în profesie.

§ Secțiunea 2. Asistența judiciară prin avocat, în materie civilă, ca formă a ajutorului

public judiciar
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Asistența judiciară prin avocat se acordă de barou la cererea instanței, în cauzele aflate
pe rolul acesteia, doar în urma încuviințării cererii solicitantului potrivit prevederilor OUG nr.
51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Desemnarea avocaților se va face din

rândul celor înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului. În vederea acordării asistenței
judiciare prin avocat, instanța va transmite baroului încheierea de încuviințare, împreună cu
cererea formulată de solicitant. În termen de 3 zile de la primirea încheierii, prin decizie,

decanul baroului va desemna avocatul care urmează să acorde asistența judiciară, va stabili
onorariul provizoriu cuvenit acestuia potrivit Protocolului încheiat între UNBR și Ministerul
Justiției, dacă acesta nu a fost stabilit de instanță prin încheierea de încuviințare. Avocatului

desemnat i se va comunica decizia decanului și încheierea instanței de încuviințare a ajutorului
public judiciar în materie civilă. Beneficiarul ajutorului public va fi înștiințat de îndată cu privire
la numele avocatului desemnat și datele de contact ale acestuia (telefon, sediu profesional). SAJ

de la nivelul Baroului va aduce la cunoștința instanței care a solicitat în scris asistența judiciară
numele avocatului desemnat, sediul profesional al acestuia și datele de contact aflate în
evidențele acestuia.

Avocatul desemnat nu poate refuza sarcina profesională de a acorda asistența judiciară
decât în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate. Refuzul nejustificat de a
prelua cazul sau de a continua exercitarea atribuțiilor constituie abatere specifică gravă.

Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renunțarea unilaterală și nejustificată a acestuia la
asistența acordată de avocatul desemnat duce la încetarea ajutorului public sub forma asistenței
judiciare prin avocat.

Avocatul care asigură asistența judiciară va notifica motivat de îndată SAJ atunci când se
va afla în imposibilitatea de a-și continua mandatul și de a-și asigura substituirea, neîndeplinirea
acestei obligații constituind abatere specifică gravă sau, după caz, abatere disciplinară.

Asistența judiciară în cauze civile include și asistența juridică la executarea silită
ulterioară a titlului executoriu.

Avocatul desemnat poate fi substituit de un alt avocat înscris în Registrul baroului pentru

acordarea asistenței judiciare. La cererea justificată a avocatului care asigură asistența
judiciară, avocatul desemnat poate fi înlocuit de conducerea SAJ, numai în situații temeinic
motivate, onorariul încasat urmând a fi retrocedat avocatului substituent proporțional cu

activitatea prestată. Persoana căreia i s-a acordat asistență judiciară este obligată să înștiințeze
organul care a încuviințat asistența judiciară în forma apărării prin avocat sau decanul baroului,
asupra modificărilor intervenite în condițiile pe care se bazează acordarea asistenței judiciare,

dacă situația materială a beneficiarului s-a îmbunătățit simțitor și poate să facă față, în tot sau
în parte, cheltuielilor pentru care s-a acordat asistența. În cazul în care persoana respectivă nu
va înștiința la timp schimbările intervenite, aceasta poate fi obligată de organul care a dispus

suspendarea sau, după caz, revocarea, în tot sau în parte, a deciziei de acordare a asistenței
judiciare, să achite cheltuielile făcute din momentul intervenirii schimbării.

Avocatul desemnat să asigure asistența judiciară este obligat, de îndată ce a luat

cunoștință de îmbunătățirea situației materiale a beneficiarului asistenței, să încunoștințeze SAJ
cu privire la modificarea intervenită. Felul și volumul activității desfășurate de avocat se
certifică printr-un referat scris al avocatului, conform formularului adoptat de conducerea SAJ.
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§ Secțiunea 3. Asistența extrajudiciară prin avocat - ca formă a ajutorului public judiciar

Asistența extrajudiciară prin avocat constă în acordarea de consultații în vederea inițierii

ori soluționării unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau,

după caz, în vederea inițierii unei proceduri judiciare, arbitrale sau administrativ -

jurisdicționale în cazurile prevăzute de lege, pregătirea și întocmirea documentelor pentru

inițierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative,

după caz. Asistența extrajudiciară prin avocat constă și în acordarea de consultații, formularea

de cereri, petiții, sesizări, inițierea altor asemenea demersuri legale, precum și în reprezentarea

în fața unor autorități sau instituții publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuții

jurisdicționale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime. Asistența extrajudiciară

se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de Serviciul de asistența judiciară de la nivelul

Baroului. Asistența extrajudiciară subvenționată în parte se asigură numai prin avocat ales.

Serviciile de asistență judiciară de la nivelul judecătoriilor din fiecare județ vor afișa la

avizierul serviciului lista avocaților care acordă asistență judiciară și extrajudiciară. Listele cu

avocații arondați serviciilor de asistență judiciară de pe lângă judecătorii se afișează și pe

website-ul Baroului.

Asistența extrajudiciară se acordă numai persoanelor fizice având domiciliul sau

reședința obișnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, care întrunesc

cumulativ condițiile prevăzute de OUG nr. 51/2008, de Legea nr. 51/1995, de Statutul profesiei

de avocat și de prezentul Regulament, respectiv:

a) este cetățean român, ori cetățean străin sau apatrid și are domiciliul sau reședința în

România;

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României sau într-un alt stat

membru al Uniunii Europene;

c) se află în situația în care nu poate face față cheltuielilor care implică obținerea unor

consultații juridice, redactarea de cereri, petiții, sesizări, inițierea altor demersuri legale,

în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție sau în fața unor autorități

administrative, fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale în condițiile

determinate de normele legale;

d) nu este exclus sau, după caz, decăzut din dreptul de a solicita acordarea de asistență

judiciară în temeiul dispozițiilor legale mai sus menționate sau a unei legi speciale, după

caz.

e) cererea de asistență extrajudiciară i-a fost încuviințată de instanța competentă sau de

către decanul baroului, atunci când drepturile solicitantului ar fi prejudiciate prin

întârziere.

Cetățenii străini și apatrizii beneficiază de asistență extrajudiciară în condițiile OUG nr.

51/2008 privind ajutorul public judiciar și/sau numai potrivit tratatelor și acordurilor iar, în

lipsa acestora, numai pe bază de reciprocitate.

Pentru acordarea asistenței extrajudiciare solicitantul va depune la SAJ de la nivelul

baroului o cerere tip, potrivit modelului prevăzut în Anexa XXXII din Statutul profesiei de avocat,

însoțită de acte justificative privind starea materială, precum și dovezi cu privire la obligațiile

de întreținere sau de plată. Cererea va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere

asolicitantului privitoare la faptul dacă în ultimele 12 luni a beneficiat de ajutor public judiciar,

în ce formă, pentru ce cauză, precum și cuantumul acestui ajutor. Modelul cererii poate fi

obținut de la SAJ de la nivelul baroului sau de la SAJ de pe lângă judecătoriile din județul

respectiv.
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Dovada stării materiale a solicitantului se face, în principal, cu următoarele documente:

a) adeverință eliberată de autoritățile competente sau de către angajator, după caz, din

care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului și ale celorlalți membri ai familiei

supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în ultimele 2 luni anterioare

formulării cererii, sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizație de șomaj sau

asigurări sociale și altele asemenea, încasate pe aceeași perioadă;

b) livretul de familie și, după caz, certificatele de naștere ale copiilor;

c) certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz;

d) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și ceilalți membri ai

familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare;

e) declarație pe propria răspundere privind situația patrimonială a solicitantului și a familiei

sale;

f) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul și/sau celălalt părinte

natural ori adoptiv sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredințat copilul în

vederea adopției ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgență

ori a fost numită tutore se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este

încredințat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public

autorizat sau unei persoane juridice;

g) dovada eliberată de autoritățile competente privind situația bunurilor impozabile ale

solicitantului sau, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistență judiciară, potrivit legii.
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Asistența extrajudiciară subvenționată integral se acordă numai persoanelor fizice care
fac dovada că venitul net lunar pe membru de familie, pe ultimele două luni anterioare
formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei prevăzut de OUG nr. 51/2008. Dacă venitul

mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele 2 luni anterioare formulării cererii, se
situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public extrajudiciar se
subvenționează în proporție de 50%.

Prin familie se înțelege soțul/soția, copiii sau alți descendenți în linie dreaptă în vârstă
de până la 18 ani aflați în întreținerea solicitantului, precum și 18 copiii sau alți descendenți în
linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 ani, dacă se află în continuarea

studiilor și în întreținerea solicitantului. Se consideră membru al familiei și persoana care are
domiciliul sau reședința comună și se gospodărește împreună cu solicitantul, copiii sau alți
descendenți în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea

solicitantului, precum și copiii sau alți descendenți în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani,
dar nu mai mult de 26 ani, dacă se află în continuarea studiilor și în întreținerea solicitantului.

După înregistrarea cererii la barou, funcționarul șef al SAJ va examina actele justificative

depuse de solicitant și va întocmi un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a
cererii. Cererea de acordare a asistenței extrajudiciare se soluționează de decan în termen de
cel mult 15 zile de la înregistrare, prin decizie de admitere sau de respingere, după caz. În cazul

admiterii cererii, prin decizie se desemnează un avocat înscris în Registrul de asistență judiciară
al baroului și se stabilește onorariul cuvenit acestuia potrivit Protocolului încheiat de UNBR cu
Ministerul Justiției. În cazul admiterii cererii, decizia va cuprinde următoarele prevederi:

temeiul legal și de fapt al acesteia, persoana căreia i se acordă asistența extrajudiciară, tipul și
forma asistenței extrajudiciare, numărul și data eliberării, funcția și semnătura persoanei care
a emis-o.

Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii
acesteia. Decizia de respingere a cererii de acordare a asistenței extrajudiciare poate fi
contestată la consiliul baroului în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia. Contestația se

soluționează în regim de urgență, în prima ședință a consiliului baroului.
Avocatul care asigură asistența judiciară va notifica motivat, de îndată, SAJ de la nivelul

baroului, atunci când este în imposibilitate de a-și continua mandatul sau de a-și asigura

substituirea, pentru desemnarea altui avocat. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere
specifică gravă. Avocatul desemnat să asigure asistența extrajudiciară părții ale cărei drepturi
pot fi prejudiciate prin întârziere se va limita la întocmirea și depunerea doar a actelor care nu

suferă amânare și care întrerup cursul prescripției, stingerea drepturilor sau decăderea din
drepturi. Avocatul care a acordat asistență extrajudiciară în cazurile prevăzute mai sus va putea
acorda beneficiarului îndrumări în redactarea cererii de acordare a asistenței judiciare sub

forma ajutorului public judiciar adresată instanței competente să soluționeze actul pe care l-a
redactat. Avocatul desemnat pentru redactarea cererii are prioritate la repartizarea cauzei ca
urmare a încuviințării de către instanță a cererii de ajutor public judiciar formulată de

solicitant.
Avocatul care a acordat asistență extrajudiciară nu poate acorda asistență judiciară

aceleiași persoane, pentru valorificarea ori apărarea aceluiași drept sau interes, în cazul în care

beneficiarul asistenței extrajudiciare formulează cerere de chemare în judecată pentru
valorificarea ori păstrarea acelui drept sau interes.
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SAJ de la nivelul Baroului va colecta și centraliza toate plângerile, sesizările și cererile

beneficiarilor asistenței extrajudiciare și ale avocaților care o asigură, iar funcționarul șef al
serviciului va întocmi referate cu propuneri de soluții pe care le va înainta consiliului baroului.

Nivelul remunerației avocaților pentru serviciile de asistență extrajudiciară acordate și

modul de plată a acesteia sunt stabilite prin Protocolul încheiat între UNBR și Ministerul
Justiției.

§ Secțiunea 4. Asistența judiciară specială prin avocat - ca formă a ajutorului public

judiciar

În cazuri de excepție, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi
prejudiciate prin întârziere, SAJ va asigura apărarea gratuită a solicitantului, pe baza aprobării
decanului.

Asistența judiciară gratuită se acordă și la solicitarea motivată adresată baroului de
instanțe, de organele de urmărire penală sau de cercetare penală ori organele administrației
publice locale. Acordarea asistenței judiciare gratuite se realizează exclusiv pe baza delegației

eliberate de SAJ de la nivelul Baroului conform modelului „Delegație pentru asistență judiciară
gratuită”, prevăzut în Anexa nr. IV la Statutul profesiei de avocat. Asistența judiciară gratuită
se acordă persoanei fizice care nu poate face față cheltuielilor unui proces fără a pune în

pericol întreținerea sa ori a familiei sale, iar drepturile acestuia ar fi prejudiciate prin
întârziere.

Cererea de acordare a asistenței judiciare gratuite se depune la SAJ de la nivelul baroului,

însoțită de înscrisurile doveditoare a veniturilor solicitantului și ale familiei sale, precum și
dovezi privind obligațiile de întreținere sau plată. Soluționarea cererii, căile de atac împotriva
deciziei de respingere sunt cele prevăzute de Regulament, referitoare la asistența

extrajudiciară, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care se solicită acordarea
asistenței judiciare gratuite, prin decizie, decanul stabilește și onorariul care va fi suportat de
partea care cade în pretenții, având în vedere natura cauzei și valoarea obiectului material al

acesteia, precum și prevederile Protocolului încheiat între UNBR și Ministerul Justiției cu privire
la asistența judiciară și extrajudiciară.

Dispozițiile prezentului capitol se aplică în toate cazurile în care asistența judiciară lato

sensu sau gratuită este prevăzută în prevederi speciale, derogatorii de la dreptul comun, în
măsura în care nu contravin acestora (de ex. asistența refugiaților și azilanților, asistența la
dobândirea cetățeniei, asistența specială a copilului, asistența specială a victimei violenței în

familie, a victimelor infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004, în alte legi speciale).

Desemnarea avocaților care vor asigura asistența judiciară se face de SAJ de la nivelul
Baroului la cererea organelor competente sau a persoanelor interesate, potrivit criteriilor

compatibilității avocatului, a specializării acestuia, a complexității cauzei, a veniturilor obținute
în urma asistenței judiciare lato sensu și a vechimii în profesie.

Plata onorariilor cuvenite pentru asistența judiciară asigurată se face potrivit dispozițiilor

cuprinse în legile speciale.

§ Secțiunea 5. Asistența judiciară gratuită
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La primirea solicitării scrise și motivate a organelor judiciare sau a organului
administrației publice, SAJ din cadrul fiecărui barou va desemna un avocat, dintre cei înscriși în
RAJ, în vederea asigurării asistenței judiciare, în funcție de complexitatea cauzei, volumul de

muncă, experiența, specializarea și gradul de ocupare al avocatului, precum și de interesele
părților.

În vederea asigurării serviciului de asistență judiciară din oficiu, avocatul desemnat se va

prezenta la sediul organului judiciar sau al organului administrației publice, în timp util, pentru
a studia dosarul și a asigura apărarea părții ori subiectului procesual - beneficiar al serviciului
public. Avocatul desemnat este obligat să asigure asistență judiciară pe tot parcursul fazei

procesuale a cauzei care i-a fost repartizată. Desemnarea aceluiași avocat, în aceeași cauză, în
următoarea fază procesuală se poate face în mod cu totul excepțional și numai la cererea
beneficiarului de asistență judiciară.

În situația în care la dosar este depusă împuternicirea avocațială, de avocat ales, din
acest moment mandatul avocatului desemnat din oficiu încetează de drept. Astfel acesta va
întocmi referatul pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului din fondurile avansate de

Ministerului Justiției în care va menționa și activitățile prestate până în acel moment.
În cazul în care instanța de judecată dispune conexarea, dacă partea ori inculpatul este

asistat de avocat ales, mandatul avocatului desemnat încetează de drept, iar dacă apărarea

este asigurată de un alt avocat desemnat, asistența judiciară va fi acordată în continuare de
avocatul desemnat primul.

În ipoteza în care instanța dispune disjungerea cauzei, avocatul care a asigurat asistența

judiciară până în acel moment are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă.
În situații excepționale, dacă asigurarea asistenței judiciare implică activități desfășurate

pe raza altui barou, avocatul desemnat este obligat să anunțe, în scris, conducerea SAJ, care,

prin decanul baroului, va anunța, în termen util decanul baroului în a cărui rază teritorială
trebuie asigurată asistență judiciară.

În situația în care instanța de judecată solicită asigurarea asistenței judiciare de către un

avocat membru al altui barou decât cel din circumscripția teritorială a instanței competente,
prin conlucrarea instituțională dintre UNBR și baroul care asigură asistența judiciară se va stabili
procedura privind modalitatea de decontare a cheltuielilor reprezentând remunerația cuvenită

avocatului, cu respectarea prevederilor legale în materie și cheltuielile de deplasare.
Avocatul poate refuza desemnarea într-o cauză pentru acordarea asistenței judiciare,

numai dacă:

a) pretenția este vădit nejustificată sau inadmisibilă;
b) atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistență judiciară.

II.3. Condițiile comune de acordare a asistenței judiciare din oficiu

Asistența judiciară gratuită poate fi retrasă de decanul baroului, dacă se dovedește că:
a) a fost obținută prin fraudă;
b) starea de nevoie a solicitantului a încetat sau s-a ameliorat și permite plata onorariului.

În condițiile legii, remunerația cuvenită avocatului va fi suportată de partea care a obținut 
ilicit asistența judiciară gratuită.
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II.4. Planificarea și repartizarea avocaților în vederea exercitării serviciului de asistență

judiciară din oficiu

Propunerea de planificare a avocaților care oferă servicii de asistență juridică din oficiu

va fi întocmită de conducătorul SAJ, după consultarea consilierilor, va fi adusă la cunoștință prin
afișare la avizierul SAJ și publicată în format electronic.

Propunerea de planificare poate fi contestată în termen de 3 zile și se soluționează de

consilierul coordonator, de îndată. În urma soluționării contestațiilor, planificarea avocaților va
fi înaintată spre aprobare decanului, împreună cu contestațiile soluționate. După aprobare,
planificarea avocaților este definitivă.

Repartizarea cauzelor se face conform planificării periodice a avocaților întocmită de SAJ
în funcție de solicitările comunicate de către organul judiciar. Planificarea avocaților și
repartizarea cauzelor se fac în strânsă, deplină și exclusivă concordanță cu opțiunile exprimate

de avocați în cererea de înscriere în RAJ. În mod cu totul excepțional, un avocat poate fi
desemnat într-o cauză pentru a cărei natură acesta nu a optat prin cererea de înscriere în RAJ.

În vederea asigurării unei repartizări echitabile, consiliul baroului poate stabili un plafon
lunar al tuturor onorariilor cuvenite în cauzele repartizate unui avocat în vederea acordării

asistenței judiciare.
SAJ va ține evidența planificărilor avocaților și repartizărilor cauzelor după: numele sau

denumirea părții asistate, numele avocatului desemnat în cauză, numărul dosarului, denumirea

organului judiciar sau al administrației publice atât pe suport de hârtie, cât și în format
electronic, pentru a putea fi consultate de orice persoană care este interesată. Funcționarii SAJ
vor întocmi un dosar pentru fiecare avocat înscris în RAJ care va conține cererea și copiile

pentru cauzele repartizate acestuia.

Onorariile încasate pentru asigurarea asistenței judiciare sunt informații de interes public.

II.5. Drepturi și obligații specifice avocaților care asigură asistența judiciară din oficiu

a) dreptul la un onorariu din fondurile Ministerului Justiției, stabilit de organul judiciar,
potrivit naturii și volumului activității desfășurate, în limitele sumelor prevăzute prin
Protocol;

b) dreptul să formuleze plângeri și contestații împotriva actelor și dispozițiilor funcționarilor

SAJ, ale consilierului coordonator și ale decanului;
c) dreptul să aleagă specialitatea, organul judiciar sau timpul disponibilității să acorde

asistență judiciară.

a) obligația să preia cauzele repartizate, să le studieze temeinic și să le susțină cu același
profesionalism dovedit în propriile dosare;

b) obligația să participe la cursurile de formare profesională special organizate pentru

îmbunătățirea standardelor de realizare a activităților specifice asistenței judiciare;
c) obligația să depună anual la SAJ o copie a asigurării profesionale încheiate sau reînnoite,

în condițiile prevăzute în Statut;

§ Drepturile specifice:

§ Obligațiile specifice:
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d) obligația de a se asigura ca mijloacele de comunicare indicate în opțiune să fie în
permanentă stare de funcționare, iar în caz contrar, să notifice de îndată această
împrejurare SAJ, indicând mijloace alternative de contactare;

e) obligația să depună concluzii scrise sau note de ședință ori de câte ori natura ori
dificultatea cauzei impune acest demers;

f) obligația comunicării în termen de trei zile de la manifestarea refuzului primirii unei
cauze, justificarea în scris și probațiunea acesteia;

g) obligația încunoștințării de îndată a SAJ despre ivirea situațiilor care necesită declanșarea
procedurii de substituire;

h) obligația formulării și susținerii apărărilor cu demnitate și condescendență în fața

organelor judiciare și ale administrației publice, precum și ale părților din proces;

i) i) obligația refuzării, respingerii oricărui gen de recompensă materială, inclusiv cele cu
titlu de mijloace pentru acoperirea cheltuielilor.

Plata onorariului pentru asistența judiciară acordată se face conform dispozițiilor art. 83
din Legea nr. 51/1995 și art. 164 din Statutul profesiei de avocat.

Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de

prezentul Regulament - cadru se stabilesc conform dispozițiilor art. 85 din Legea nr. 51/1995 și
art. 166 din Statutul profesiei de avocat.

UNBR și barourile conlucrează cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii,

instanțele judecătorești, precum și cu parchetele de pe lângă acestea, în vederea desfășurării
în bune condiții a activității de acordare a asistenței judiciare.

II.6. Remunerarea prestației de asistență judiciară din oficiu

II. 7. Răspunderea disciplinară a avocaților care exercită serviciul de asistență judiciară din

oficiu

În desfășurarea activității de asistență judiciară din oficiu constituie abatere disciplinară:
a) fapta decanului sau a consilierului coordonator săvârșită cu rea credință sau din neglijență

prin care, în mod repetat, întârzie desemnarea avocaților pentru asigurarea asistenței

judiciare și a avut drept consecință amânarea cauzei;
b) omisiunea avocatului de a notifica SAJ schimbarea datelor de contact (adresa sediului

profesional, telefon, fax, e-mail, etc.) la care urmează să fie anunțat pentru desemnarea

ca avocat delegat;

c) refuzul nemotivat de a asigura asistența judiciară;

d) nerespectarea termenului de depunere a referatului de decontare pentru avocat.

De asemenea, constituie abatere disciplinară gravă:
a) îndeplinirea cu rea credință ori din neglijență a obligației de a notifica SAJ și instanța

competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare;
b) asigurarea asistenței judiciare fără desemnarea avocatului prin eliberarea prealabilă a

delegației de către SAJ;

c) refuzul nemotivat al avocatului de a asigura asistența avocațială pentru care a formulat
opțiune;

d) omisiunea avocatului desemnat de a încunoștința în termen de cinci zile SAJ cu privire la

schimbarea temeiurilor care au determinat solicitarea de asistență judiciară.

33



Respectarea normelor deontologice care guvernează activitatea profesională a avocatului

este esențială în asigurarea calității serviciului public profesional, astfel că abaterile care se

produc cu caracter de excepție sunt atent monitorizate pentru a nu afecta drepturile

fundamentale ale beneficiarilor.

Abaterile disciplinare se sesizează, se constată și se sancționează în conformitate cu

prevederile Legii 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat, iar consiliul baroului poate

dispune, în raport cu gravitatea acestora, suspendarea din RAJ până la pronunțarea unei soluții

de către comisia de disciplină a baroului.

Suspendarea din evidențele registrului de asistență judiciară poate fi dispusă pentru

operioadă de un an, iar dacă se constată săvârșirea a trei sau a mai multor abateri de la

obligațiile prevăzute de lege, suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de până la 3 ani.

Sancțiunile aplicate se fac publice prin afișare la avizierul SAJ și în format electronic pe pagina

de internet a baroului. Abaterile disciplinare săvârșite de funcționarii SAJ se sesizează, constată

și se sancționează în condițiile și după procedura stabilite prin dispozițiile Codului muncii.

UNBR și Barourile asigură respectarea dispozițiilor art. 84 din Legea nr. 51/1995 și art.
154 din Statutul profesiei de avocat.

Consiliile barourilor pot adopta și, în practică, au adoptat propriile regulamente de

organizare și funcționare ale serviciilor de asistență judiciară în vederea adaptării activității

deasistență judiciară din oficiu la condițiile concrete, geografice și specifice profesional fiecărui

barou.
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Ajutorul public judiciar în materie civilă - reglementare, modalități de accesare

Având în vedere obligația României de transpunere a Directivei Consiliului Uniunii

Europene 2003/8/CE privind îmbunătățirea accesului la justiție în cazul litigiilor
transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistența judiciară
acordată în cadrul acestor categorii de cauze și având în vedere că accesul la justiție - expresie

a principiilor democratice într-un stat de drept și a supremației legii - trebuie să fie efectiv, iar
costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să constituie o piedică în încercarea de a apela la
justiție pentru realizarea sau apărarea unui drept, justificând, în anumite situații și condiții,

susținerea din partea statului, din resurse financiare publice a fost adoptată Ordonanța de
Urgență nr. 51/2008, modificată prin Legea 193/2008, respectiv prin Legea 251/2011.

Potrivit acestui act normativ ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență

acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea
accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale
judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri

executorii.
Ajutorul public judiciar prevăzut de ordonanța de urgență se acordă în cauze civile,

comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale, precum și în alte cauze, cu excepția

celor penale.

Întreaga activitate de asistență juridică din oficiu are ca obiectiv principal asigurarea
dreptului la un proces echitabil pentru orice justițiabil.

Comunicarea avocatului desemnat din oficiu, în orice etapă a unui demers judiciar cu

beneficiarul serviciilor juridice este esențială și presupune o colaborare permanentă în vederea
satisfacerii interesului procesual al justițiabilului implicat. Această colaborare include atât
consultații juridice, schimb de informații, punerea la dispoziția avocatului a tuturor informațiilor

și înscrisurilor necesare asigurării unui serviciu profesional optim, redactare acte, asistență
juridică și reprezentare juridică. Modalitatea în care se realizează serviciul juridic se face după
o discuție prealabilă cu justițiabilul și în limitele opțiunii acestuia de a adopta o poziție

procesuală sau alta, de a se administra probele pe care le consideră utile pentru satisfacerea
interesului său, după ce a fost corect informat.

Fiind o activitate profesională complexă care gestionează realități sociale diferite și

profunde, se impune în multe situații și implicarea altor autorități publice, cum sunt autoritățile
publice locale: primăriile, serviciile publice care asigură siguranța persoanei, protecția copilului,
sănătatea publică, protecția consumatorului, experți judiciari având diferite specialități, fiecare

instituție publică, în limita atribuțiilor sale având obligația de a satisface interesul procesual al
justițiabilului implicat, dacă acest interes se subsumează interesului public.

Capitolul III

Comunicarea cu beneficiarul de asistență juridică gratuită,  

direcționarea beneficiarului către alte servicii
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Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:
a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenței juridice și, după caz, a

apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori

interes legitim în justiție sau pentru prevenirea unui litigiu - asistență prin avocat;
b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu

încuviințarea instanței sau a autorității cu atribuții jurisdicționale, dacă această plată

incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului judecătoresc;
d) scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege,

inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre formele

prevăzute mai sus. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare
dintre formele menționate nu poate depăși, în cursul unei perioade de un an, suma maximă

echivalentă cu 10 salarii minime brute pe țară la nivelul anului în care a fost formulată cererea

de acordare.
Beneficiază de ajutor public judiciar în formele menționate persoanele al căror venit

mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se

situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se
avansează în întregime de către stat.

Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare

formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor
public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%.

Ajutorul public judiciar se poate acorda și în alte situații, proporțional cu nevoile

solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi
limiteze accesul efectiv la justiție, inclusiv din cauza diferențelor de cost al vieții dintre statul
membru în care acesta își are domiciliul sau reședința obișnuită și cel din România.

Ajutorul public judiciar se acordă, potrivit O.U.G. nr. 51/2008, independent de starea
materială a solicitantului, dacă prin lege specială se prevede dreptul la asistență judiciară sau
dreptul la asistență juridică gratuită, ca măsură de protecție, în considerarea unor situații

speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut și altele asemenea. În acest caz,
ajutorul public judiciar se acordă fără îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8 din O.U.G. nr.
51/2008, dar numai pentru apărarea sau recunoașterea unor drepturi sau interese rezultate ori

aflate în legătură cu situația specială care a justificat recunoașterea, prin lege, a dreptului la
asistență judiciară sau la asistență juridică gratuită.

La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii,

indemnizații, onorarii, rente, chirii, profit din activități comerciale sau dintr-o activitate
independentă și altele asemenea, precum și sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile
și obligațiile de întreținere.

Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părții sau prin îmbunătățirea stării
sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă față costurilor procesului.

Cererea de acordarea ajutorului public judiciar se adresează instanței competente

pentru soluționarea cauzei în care se solicită ajutorul. În cazul ajutorului public judiciar
solicitat pentru punerea în executare a unei hotărâri, cererea este de competența
instanței de executare.
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În cazul în care instanța competentă nu se poate stabili, competentă este judecătoria în a
cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul.

Ajutorul public judiciar se acordă oricând în cursul judecății, de la data formulării cererii

de către persoana interesată și se menține pe tot parcursul etapei procesuale în care a fost
solicitat. Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.

Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac se poate acorda în urma unei

noi cereri. Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în vederea exercitării unei căi de
atac se adresează instanței a cărei hotărâre se atacă, în mod obligatoriu, înăuntrul termenului
pentru exercitarea căii de atac și se soluționează de urgență de un alt complet decât cel care a

soluționat cauza pe fond.
Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru

exercitarea căii de atac se întrerupe o singură dată, dacă solicitantul depune în termen de cel

mult 10 zile înscrisurile doveditoare prevăzute la art. 14 din O.U.G. 51/2008. De la data
comunicării încheierii prin care s-a soluționat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz,
cererea de reexaminare, în sensul admiterii, respectiv al respingerii, începe să curgă un nou

termen pentru exercitarea căii de atac.
În cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar în condițiile art. 6 lit. a) din O.U.G.

51/2008, instanța comunică de îndată încheierea solicitantului și baroului de avocați.

Baroul este obligat să desemneze în 48 de ore un avocat cu drept de a pleda în fața
instanței de apel sau, după caz, de recurs. Data desemnării avocatului și datele de identificare
aacestuia se comunică instanței și solicitantului în cel mult 48 de ore.

De la data desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii
de atac.
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Necesitatea asigurării dreptului la un proces echitabil pentru persoanele vulnerabile
implică identificarea unor soluții de acordare a unor servicii profesionale și facilități financiare
unei categorii determinate de cetățeni, care se confruntă într-un moment determinat al

existenței lor cu o anumită dificultate.
O astfel de categorie vulnerabilă de cetățeni o constituie victimele violenței domestice

pentru care autoritățile publice competente au asigurat un sistem de protecție atât juridică,

cât și financiară, psihologică sau instituțională.
Dacă în capitolele precedente am abordat necesitatea asigurării serviciilor juridice

gratuite pentru categoria vulnerabilă a cetățenilor care săvârșesc fapte antisociale, în acest

capitol vom aborda modalitățile de protecție a victimelor violenței domestice.
Ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată

pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei, constituie un

obiectiv de interes național pe de o parte, dar și o politică publică aptă să asigure sănătatea
publică, din perspectiva unor comportamente care provoacă sau pot provoca atât prejudicii
fizice, cât și morale, materiale sau familiale.

În acest sens au fost reglementate prin Legea 217/2003 serviciile sociale care asigură
prevenirea și combaterea violenței domestice, servicii care sunt oferite în mod gratuit
victimelor, dar asigură și suport pentru agresor.

Violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică,
sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau
domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă

agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Violența domestică se manifestă sub următoarele forme:

a) violența verbală - constă în adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de
insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare;

b) violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de

tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală
sau în orice altă modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor,
afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie,

constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de
muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte
tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut

sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;
c) violența fizică - vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire,

tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice

intensitate,inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare,
precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la
activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală, altele decât

cele de la lit. e;

Capitolul IV

Asistența juridică gratuită oferită persoanelor 

din grupuri vulnerabile
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d) violența sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare,
manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal;

e) violența economică - interzicerea activității profesionale, privare de mijloace
economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană,
medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a

bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile
comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul de a susține
familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui

membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar;
f) violența socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni,

interzicerea frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/

limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea
de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenționată de
acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;

g) violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților
moral - spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor
membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase,

interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă și de a învăța copiii să vorbească în
limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase
inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

În nicio formă și în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiția și onoarea nu pot
fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violență definite prin lege.

Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice sunt organizate în
regim rezidențial, fiind destinate victimelor violenței domestice, cu găzduire pe perioadă
determinată, în următoarele spații:

a) centre de primire în regim de urgență;
b) centre de recuperare;
c) locuințe protejate.

Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice sunt organizate și
în regim de zi, respectiv:

a) centre pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
b) centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației;
c) centre de asistență destinate agresorilor.

Serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice se asigură și cu
program continuu prin:

a) servicii de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie
telefonică de urgență - help - line;

b) servicii integrate de urgență destinate victimelor violenței sexuale.

Serviciile sociale corespunzătoare sunt destinate și agresorilor, ele fiind organizate în
regim de zi și având ca obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor

măsuri de educație și consiliere.
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Serviciile sociale specializate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice sunt

oferite în mod gratuit victimelor, ele putând fi publice, private sau organizate în parteneriat

public - privat.

Ordinul de protecție este o modalitate instituțională prin care o autoritate publică

interzice unui agresor să continue să exercite orice act de violență domestică asupra unei sau

unor victime ale violenței domestice.

Ordinul de protecție poate fi provizoriu și se emite pe o perioadă de 5 zile de către

polițiștii care în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe baza probelor, constată că s-a săvârșit

un act de violență domestică sau se emite pe o perioadă de cel mult 6 luni de instanța de

judecată pe baza unei analize a probelor prezentate de victimă și agresor, cărora li se asigură

din oficiu asistență judiciară gratuită, de către Baroul din județul în raza căruia se află

judecătoria competentă.

Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor

de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei

persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării sau

înlăturării acestui risc, pe o perioadă de 5 zile.

Ordinul de protecție emis de către instanța de judecată se concretizează într-o hotărâre

judecătorească prin care persoanele care sunt victime ale violenței în familie pot obține luarea

anumitor măsuri ori impunerea unor obligații în sarcina agresorului, cu scopul de a le asigura

acestora protecție și respectarea integrității fizice și psihice precum și a libertății față de

agresor.

Intră în categoria membrilor de familie care pot fi victime ale violenței domestice

următoarele persoane: soțul, soția, foștii soți, ascendenții și descendenții, frații și surorile, soții

acestora sau copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție astfel de rude. Sunt

asimilați membrilor de familie tutorele sau curatorul persoanelor care se află sub interdicție

precum și concubinii chiar dacă aceștia nu mai locuiesc împreună la momentul formulării

cererii. Cererea privind emiterea ordinului de protecție poate fi introdusă atât de victimă

personal, cât și prin reprezentantul legal. De asemenea, cererea poate fi introdusă în numele

victimei violenței în familie și de procuror, de reprezentantul autorității locale cu atribuții în

materia protecției victimelor violenței în familie, precum și de către reprezentantul oricăruia

dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, cu

acordul victimei.

Victimei i se asigură prin cerere următoarele măsuri de protecție:

§ evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul

dreptului de proprietate;

§ reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;

§ limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune

atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

§ cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, și, după caz, a copiilor, într-un centru de

asistență;

§ obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de

membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a

persoanei protejate;

§ interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care

persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
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§ obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
§ interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu

victima;

§ obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
§ încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Procedura de judecată a cererii de emitere a ordinului de protecție este una urgentă,
cererea fiind soluționată în termen de cel mult 72 de ore de la data înregistrării. Cererea se
judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, iar participarea procurorului este obligatorie,

în cazurile extrem de urgente ordinul de protecție putând fi soluționat chiar și în ziua depunerii
cererii, fără dezbateri contradictorii. Având în vedere caracterul urgent al acestei proceduri, nu
sunt admisibile acele probe care necesită un timp îndelungat în vederea administrării lor.

Victima are posibilitatea de a solicita asistență juridică, iar pentru agresor asistența juridică
este obligatorie.

Măsurile dispuse prin ordinul de protecție se aplică pentru perioada indicată de instanța

de judecată prin hotărârea judecătorească pronunțată, fără însă a se putea depăși 6 luni de la
data pronunțării.

În situația în care nu este precizată, în cuprinsul hotărârii, perioada pentru care se dispun

măsurile, acestea se vor aplica pentru cel mult 6 luni de la data emiterii ordinului de protecție.
Dispozitivul hotărârii judecătorești prin care s-a admis cererea de emitere a ordinului de

protecție se comunică în termen de cel mult 5 ore de la pronunțare, structurilor Poliției Române

în a căror rază teritorială se află locuința victimei și/sau a agresorului și se pune în executare
de îndată. Ordinul de protecție are caracter executoriu de la data emiterii lui, chiar dacă
hotărârea astfel pronunțată este susceptibilă de a fi atacată.

Nerespectarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție constituie
infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești și va atrage consecințe penale asupra
persoanei care nu respectă această hotărâre judecătorească.

După expirarea duratei pentru care s-au dispus măsurile față de agresor prin ordinul de
protecție, victima poate formula o nouă cerere dacă există indicii din care să rezulte faptul că în
absența măsurilor de protecție, viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea acesteia ar fi

puse în pericol.

Profesia de avocat devine, în contextul exigențelor sporite care s-au impus în ultimii ani
la examenele de admitere, o profesie destinată celor mai riguros și bine pregătiți juriști.

Pornind de la această premisă este important de subliniat creșterea calității serviciului
de asistență juridică din oficiu, inclusiv prin implicarea profesioniștilor dreptului, care își pun
la dispoziția justițiabilului întreaga pregătire și experiență profesională.

Rolul viitorilor juriști în sistemul de asistență judiciară gratuită
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