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CONSIDERA}II PRELIMINARE
Dreptul la asisten]` judiciar` gratuit` este parte indispensabil` a garan]iilor dreptului la un proces echitabil. Esen]a acestui
drept const` în faptul c` o persoan` poate beneficia de scutiri sau înlesniri privind cheltuielile unei judec`]i ori poate fi asistat`
sau reprezentat` de c`tre un avocat f`r` a fi obligat` s` achite cheltuielile asociate cu serviciile acestuia.

I
ASISTEN}A
JUDICIAR~
GRATUIT~

Dreptul la asisten]` judiciar` gratuit` este consacrat de o serie de documente interna]ionale [i europene la care România
este parte. De exemplu, Conven]ia European` a Drepturilor Omului prevede în articolul 6 (dreptul la un proces echitabil)
faptul c` “orice persoan` are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public [i într-un termen rezonabil a cauzei sale,

de c`tre o instan]` independent` [i impar]ial`, instituit` de lege, care va hot`r\ fie asupra înc`lc`rii drepturilor [i obliga]iilor
sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oric`rei acuza]ii în materie penal` îndreptat` împotriva sa”.
Orice acuzat are, în special, dreptul s` dispun` de timpul [i de înlesnirile necesare preg`tirii ap`r`rii sale; s` se apere el însu[i
sau s` fie asistat de un ap`r`tor ales de el [i, dac` nu dispune de mijloacele necesare pentru a pl`ti un ap`r`tor, s` poat`
fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justi]iei o cer1.

Carta European` a Drepturilor Omului2, de asemenea, stipuleaz` faptul c` “persoanele care nu au resursele necesare vor

beneficia de asisten]` judiciar` gratuit` în m`sura în care un asemenea ajutor este necesar pentru asigurarea accesului
efectiv la justi]ie”.

Statului îi revine obliga]ia pozitiv` de a asigura cet`]enilor lipsi]i de mijloace materiale acces la justi]ie prin dezvoltarea unui
sistem de asisten]` gratuit` care s` fie accesibil tuturor persoanelor dezavantajate din punct de vedere economic sau social.
Simpla posibilitate de a beneficia de asisten]` judiciar` gratuit` sau dreptul prev`zut în mod abstract nu sunt suficiente,
\ntrucåt asisten]a acordat` trebuie sa fie efectiv`3. Statul are, de asemenea, obliga]ia de a se asigura, în m`sura posibilului,
c` asisten]a judiciar` primit` este o asisten]` de calitate.
Pe de alt` parte, statul are dreptul, având în vedere faptul c` resursele pentru finan]area unui asemenea sistem nu pot fi altfel
decât limitate, de a stabili condi]iile \n care o persoan` va putea fi considerat` capabil` s` suporte cheltuielile presupuse de
procedurile judiciare4[i s` acorde asisten]a judiciar` gratuit` unei categorii limitate de persoane, clar [i expres definit` de
c`tre legea sa na]ional`.

Constitu]ia României prevede urm`toarele:

Art. 21: Accesul liber la justi]ie
(1) Orice persoan` se poate adresa justi]iei pentru ap`rarea drepturilor, a libert`]ilor [i a intereselor sale legitime.
(2) Nicio lege nu poate îngr`di exercitarea acestui drept.
(3) P`r]ile au dreptul la un proces echitabil [i la solu]ionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Art.23: Libertatea individual`
(8) (…) învinuirea se aduce la cuno[tin]` numai în prezen]a unui avocat, ales sau numit din oficiu.

Art.24: Dreptul la ap`rare
(1) Dreptul la ap`rare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, p`r]ile au dreptul s` fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

Dreptul la ap`rare este garantat în egal` m`sur` în cauzele civile [i în cele penale, astfel cum rezult` din redactarea art. 24
din Constitu]ia Romåniei, care nu face nici o distinc]ie sub acest aspect.
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1. ASISTEN}A JUDICIAR~ GRATUIT~ |N
ROMÂNIA - CONSIDERA}II TERMINOLOGICE

23/04/1983;
• Protocolul adi]ional la Acordul European privind transmiterea cererilor de asisten]` judiciar` gratuit` (ETS 92), intrat în
vigoare la 01/09/2002;
• Rezolu]ia 76 (5) a Consiliului de Mini[tri privind asisten]a judiciar` gratuit` în materie civil`, comercial` [i administrativ`,
adoptat` la 18/02/1976;

Asisten]a judiciar` gratuit` reprezint`, într-o accep]iune generic`, desf`[urarea de c`tre avocat a activit`]ilor de asisten]`

• Rezolu]ia 78 (8) a Consiliului de Mini[tri privind asisten]a judiciar` gratuit` [i consilierea, adoptat` la 02/03/1978;

[i reprezentare juridic` în fa]a instan]elor judec`tore[ti, organelor de urm`rire penal` [i în fa]a organelor administra]iei

• Recomandarea nr. R (81) 7 a Consiliului de Mini[tri privind m`surile care înlesnesc accesul la justi]ie, adoptat` la

publice locale, precum [i ap`rarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor [i intereselor legitime ale persoanelor în fa]a

14/05/1981;

acestor institu]ii5, f`r` ca beneficiarul activit`]ilor avoca]iale s` pl`teasc` onorariul pentru aceste servicii.

• Recomandarea R (93) 1 a Consiliului de Mini[tri privind accesul efectiv la lege [i justi]ie pentru persoanele s`race, adoptat`
la 08/01/1993;

Legisla]ia român` reglementeaz` forme de scutire a justi]iabilului de plata onorariilor avoca]iale [i/sau a altor cheltuieli

• Recomandarea R (99) 6 a Consiliului de Mini[tri privind îmbun`t`]irea aplic`rii în practic` a Acordului European privind

implicate de ap`rarea sa sau sus]inerea drepturilor [i intereselor sale în fa]a organelor judiciare. Diferitele acte normative

transmiterea cererilor de asisten]` judiciar` gratuit`, adoptat la 23/02/1999;

care con]in aceste reglement`ri nu folosesc îns` o terminologie unitar` pentru a desemna acordarea de asisten]` judiciar`

• Recomandarea Rec (2000) 21 a Consiliului de Mini[tri privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat, adoptat` la

gratuit`, chiar atunci când se refer` la aceea[i situa]ie. De exemplu, în ce prive[te dreptul civil, Codul de Procedur` Civil`

25/10/2000;

folose[te termenul “asisten]` judiciar` gratuit`”, în timp ce Codul de Procedur` Penal` utilizeaz` termenul “asisten]` juridic`

• Decizia cadru a Consiliului Europei din 13/06/2002 privind mandatul european de arestare [i procedurile de predare între

obligatorie” sau “din oficiu”. Legea 51/1995 pentru organizarea [i exercitarea profesiei de avocat folose[te urm`torii termeni

Statele Membre (2002/584/JHA);

“asisten]` judiciar`”, “asisten]` judiciar` obligatorie”, “asisten]` judiciar` gratuit`” [i “asisten]` gratuit`”, “ap`rare gratuit`” .

• Decizia cadru a Consiliului Europei din 15/03/2003 (2001/220/JHA) privind drepturile victimelor în cadrul procesului penal;
• Directiva Consiliului Europei 2003/8/EC din 27/01/2003 pentru îmbun`t`]irea accesului la justi]ie în dispute transfrontaliere

Se poate spune îns` c` termenul de “asisten]` juridic`” difer` de cel de “asisten]` judiciar`”. Din punctul de vedere al

prin stabilirea unor reguli comune minimale privind asisten]a judiciar` gratuit` pentru aceste litigii;

domeniului de aplicare, asisten]a juridic` are o sfer` mai larg` decât asisten]a judiciar`, între asisten]a juridic` [i asisten]a

• Recomandarea Rec (2003) 18 a Consiliului de Mini[tri con]inând formularele de transmitere a asisten]ei judiciare gratuite

judiciar` fiind o rela]ie de tipul întreg-parte. Asisten]a juridic` include toate formele de activitate descrise în paragraful

în str`in`tate, pentru a fi folosit în aplicarea Acordului European privind transmiterea cererilor de asisten]` judiciar` gratuit`

introductiv, desf`[urate atât în cadrul sau în contextul unui proces, cât [i în afara acestuia (de exemplu, simpla consiliere).

(ETS No. 092) [i a Protocolului Adi]ional (ETS No 179);

Asisten]a judiciar` se acord` în fa]a organelor judiciare. Astfel, în materie penal`, asisten]a inculpatului este o form` de

• Recomandarea 1639 (2003) 1 a Adun`rii Parlamentare privind “Medierea familial` [i egalitatea între sexe”, adoptat` la

asisten]` judiciar`. Asisten]a oferit` în materie civil` sau administrativ` poate fi doar o asisten]` judiciar`, întrucât se refer`

25/11/2003;

la o cauz` aflat` deja pe rolul instan]ei.

• Conven]ia European` privind ac]iunea împotriva traficului de fiin]e umane (CETS No.- 197), deschis` spre semnare la
16/05/20058;

În plus, asisten]a judiciar` reglementat` de c`tre Codul de Procedur` Civil` include, pe lâng` asistarea [i reprezentarea de
c`tre un avocat, [i acordarea unor scutiri, reduceri, e[alon`ri, etc. la plata taxelor judiciare de timbru [i a cau]iunilor 6.

Astfel, examinarea preliminar` a terminologiei folosite de c`tre legisla]ia român` îndrept`]e[te concluzia c` asisten]a

2.2. Asisten]a gratuit` [i aspecte cu privire la aceasta sunt reglementate în
urm`toarele legi adoptate de c`tre statul român:

gratuit` reglementat` de aceasta, în materie juridic`, este una preponderent judiciar`, deci acordat` în cadrul sau în contextul

• Constitu]ia României – art. 21;

unui proces.

• Codul de procedur` penal` – art. 6 [i 171-173;
• Codul de procedur` civil` – art. 74-81;

Având în vedere îns` aspectele uneori complexe pe care le poate îmbr`ca aceast` asisten]`, pe parcursul acestei lucr`ri

• Legea 51/1995 pentru organizarea [i exercitarea profesiei de avocat art. 39, 68 [i 69;

vom utiliza termenul de “asisten]` gratuit`” pentru a desemna, \n mod generic, orice form` de acordare de consiliere,

• Statutul profesiei de avocat – art. 155-161;

asisten]` [i/sau reprezentare gratuit` de c`tre un avocat sau facilit`]i în ceea ce prive[te cheltuielile de judecat`.

• Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru – art.7 pct. b), art. 15-17, art. 21;
• Legea 211/2004 privind protec]ia victimelor unor infrac]iuni – art. 14 -20;
• Legea 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie;

2. PREVEDERI LEGISLATIVE PRIVIND
ASISTEN}A JUDICIAR~ GRATUIT~

• Legea 188/2000 privind executorii judec`tore[ti;
• Ordinul 2550/2006 al Ministerului Justi]iei privind aprobarea onorariilor minimale [i maximale pentru serviciile
prestate de executorii judec`tore[ti;
• Protocolul din 23/06/2005 încheiat între Ministerul Justi]iei [i Uniunea Na]ional` a Barourilor cu privire la
onorariile cuvenite avoca]ilor pentru asisten]a juridic` gratuit`.

2.1. Legisla]ia european`7.
• Conven]ia European` a Drepturilor Omului (în special art. 6);
• Carta European` a Drepturilor Fundamentale (art. 47);
• Acordul European privind transmiterea cererilor de asisten]` judiciar` gratuit` (ETS 92), intrat în vigoare la data de

4
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1. CONSIDERA}II PRELIMINARE
1.1. În interpretarea Cur]ii Europene, prevederile articolului 6(1) referitoare la asisten]a judiciar` se aplic` atât
cauzelor penale, cât [i celor civile9. Dreptul de a avea acces la justi]ie, consacrat de art. 6 din CEDO, înseamn` inclusiv faptul
de a beneficia de asisten]` judiciar` gratuit` în procesele civile atunci când aceast` asisten]` este indispensabil` pentru a
facilita accesul efectiv la un act de justi]ie echitabil. Art 6(1) prevede o serie de garan]ii în cazul în care asisten]a judiciar`
gratuit` este indispensabil` pentru a avea acces la instan]`, fie pentru c` a) asisten]a judiciar` este obligatorie, sau b)

II
ASISTEN}A
JUDICIAR~
GRATUIT~
ÎN MATERIE
CIVIL~

complexitatea procedurii, sau tipul cauzei o necesit`10. Acest drept nu este absolut, ci poate fi supus unor restric]ii legitime,
bazate, de exemplu, pe situa]ia financiar` a solicitantului sau pe [ansele sale de succes11. Principiul actului de justi]ie echitabil
mai poate impune acordarea de asisten]` judiciar` gratuit` pentru a asigura c` justi]iabilul are posibilitatea de a-[i prezenta
cauza în mod eficient în fa]a instan]ei, precum [i a asigura existen]a “egalit`]ii de arme” între p`r]ile în proces12. Fiecare parte
trebuie s` aib` în mod rezonabil ocazia de a-[i prezenta cazul în condi]ii care nu o pun în dezavantaj substan]ial fa]` de
adversar13.
De exemplu, “persoanele foarte s`race”, al c`ror drept la asisten]` judiciar` gratuit` este subliniat de documente
precum Recomandarea R (93) 1 a Consiliului de Mini[tri, sunt definite ca “persoane aflate în situa]ii deosebit de dificile,
marginalizate sau excluse din societate, atât din punct de vedere economic, cât [i din punct de vedere social sau cultural”.
Se recomand` ca asisten]a judiciar` s` acopere toate tipurile de proceduri judiciare [i s` fie acordat` oric`rei persoane
s`race14.
Asisten]a gratuit` ar trebui s` acopere atât asisten]a [i reprezentarea în procedurile judiciare, ajutorul acordat sau
exceptarea de la cheltuielile de judecat`, cât [i consilierea pre-litigiu, în vederea încheierii unui acord înaintea începerii de
proceduri judiciare15.
Condi]iile pentru acordarea asisten]ei judiciare ar trebui s` includ` factori obiectivi, precum venitul, capitalul sau
situa]ia familial`.
Statele Membre ar putea s` resping` cererile de asisten]` judiciar` în cazul ac]iunilor v`dit nefondate, sau pe motive
care ]in de fondul cauzei, numai în cazul în care este acordat` consiliere pre-litigiu [i accesul la justi]ie este totu[i garantat.
Asisten]a judiciar` trebuie s` fie acordat` pentru toate fazele procesuale, inclusiv cu privire la cheltuielile de
executare.
Asisten]a gratuit` ar trebui oferit` în acelea[i condi]ii atât pentru procedurile legale obi[nuite, cât [i pentru proceduri
precum medierea, atunci când este prev`zut` de lege sau decis` de c`tre instan]`.
Dreptul la asisten]` judiciar` este considerat a fi deosebit de important, în mod special \n apel [i recurs, atunci
când aceste c`i de atac presupun proceduri mai complicate [i necesit` cuno[tin]e avansate de drept16; sau atunci când
instan]a de apel are un rol important, iar impactul sentin]ei este unul semnificativ, pentru ca apelantul s`-[i poate face o
ap`rare eficient`17.

În cazurile în care asisten]a judiciar` gratuit` este necesar`, articolul 6(1)(c) impune ca asisten]a acordat` de c`tre
avocat s` fie efectiv`; doar desemnarea formal` a avocatului nu este suficient`18. Statul are obliga]ia de a veghea la modul
în care avocatul numit î[i duce la îndeplinire sarcinile [i, în m`sura în care este sesizat cu o plångere ori caren]ele serviciilor
prestate de ap`r`tor sunt evidente, statul trebuie s` intervin` [i, fie s` numeasc` un alt ap`r`tor, fie s`-l oblige pe cel deja
numit s`-[i îndeplineasc` obliga]iile19.
Toate m`surile necesare ar trebui luate pentru ca orice persoan` s` poat` avea acces efectiv la serviciile oferite de avoca]i
independen]i20. Avoca]ii ar trebui încuraja]i s`-[i ofere serviciile persoanelor cu venituri reduse. Modul de îndeplinire al
obliga]iilor profesionale ale avoca]ilor nu ar trebui s` fie influen]at de faptul c` onorariile sunt pl`tite total sau par]ial din
fonduri publice. Barourile [i asocia]iile profesionale ar trebui s` promoveze participarea avoca]ilor în programe privind
asigurarea accesului la justi]ie a persoanelor defavorizate din punct de vedere social [i economic.
1.2. |n legisla]ia român`, cadrul general de acordare a asisten]ei judiciare gratuite în materie civil` este conturat
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de Codul de Procedur` Civil`, Legea 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, de Statutul profesiei de avocat [i de

a se men]iona cine poate sau trebuie s` acorde consilierea astfel subven]ionat`. De asemenea, legea nu con]ine prevederi

Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Aceste reguli sunt aplicabile tuturor cauzelor judecate conform procedurii

cu privire la modalit`]ile concrete în care poate fi efectuat` plata consilierii juridice astfel acordate.

civile, [i deci [i celor de contencios administrativ sau comercial, în m`sura în care nu exist` prevederi speciale, derogatorii.
Un caz particular îl reprezint` Legea 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie, care reglementeaz` o
form` de consiliere juridic` gratuit`. Orice referire privind dreptul la asisten]` juridic` sau judiciar` gratuit` în materie civil`

3. ASISTEN}A JUDICIAR~ GRATUIT~

con]inut` de legi speciale21, va fi interpretat` ca f`cånd trimitere la regimul general prev`zut de cele patru acte normative
de mai sus.

Legea Român`22 prevede, în materie civil`, dou` forme de asisten]` judiciar` gratuit`:
• acordarea de scutiri, reduceri, e[alon`ri sau amân`ri pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar [i a

Terminologia folosit` atât de Codul de Procedur` Civil`, cât [i de unele articole din Legea 51/1995, [i anume “asisten]a

cau]iunilor;

judiciar`”, sugereaz` c` asisten]a gratuit` reglementat` de aceste acte normative se poate acorda doar pentru faza

• ap`rarea [i asisten]a gratuit` printr-un avocat desemnat de c`tre barou.

procesual`. Reglement`rile generale privind asisten]a gratuit` nu con]in, practic, prevederi referitoare la acordarea asisten]ei
juridice gratuite \n afara cadrului procesual, de exemplu prin oferirea de consiliere pre-procesual` gratuit`.

Procesul civil presupune, îns`, [i alte cheltuieli: sume cuvenite martorului, expertului [i interpretului, precum [i cheltuielile
necesitate de punerea în executare a hot`rârii judec`tore[ti, care trebuie avansate de c`tre parte. Nu exist` nicio prevedere

2.CONSILIEREA JURIDIC~ GRATUIT~

care s` permit` exceptarea p`r]ii de la plata anticipat` a acestor cheltuieli, existånd doar posibilitatea de a le recupera în cazul
în care preten]iile sale sunt admise. Dac` partea nu poate suporta aceste cheltuieli, ea va pierde mijlocul de prob`, respectiv
posibilitatea de a-[i valorifica pe calea execut`rii silite, un drept recunoscut de c`tre instan]a de judecat`. Aceast` situa]ie

Terminologia folosit` atât de Codul de Procedur` Civil`, cât [i de art. 68 alin (1) din Legea 51/1995, [i anume “asisten]a

poate reprezenta o violare a art. 6 alin (1) al Conven]iei Europene a Drepturilor Omului.

judiciar`”, sugereaz` c` asisten]a gratuit` reglementat` de aceste acte normative se poate acorda doar pentru faza
procesual`. Aceste acte normative nu con]in, practic, prevederi referitoare la acordarea asisten]ei juridice gratuite, de
exemplu prin oferirea de consiliere pre-procesual` gratuit`.

3.1. Prevederi generale
Art. 74 din Codul de Procedur` Civil` prevede c` poate beneficia de asisten]` judiciar` gratuit`23 orice persoan` care nu este
în stare s` fac` fa]` cheltuielilor unei judec`]i, f`r` a primejdui propria sa între]inere sau a familiei sale. Criteriul principal

2.1. Art. 68 alin (2) din Legea 51/1995 prevede, îns`, c` “în cazuri de excep]ie, dac` drepturile persoanei lipsite de

[i unic în acordarea asisten]ei îl reprezint`, a[adar, starea material` concret` a p`r]ii.

mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asisten]` gratuit`” (subl.ns).

Asisten]a judiciar` gratuit` poate fi acordat` oric`rui justi]iabil, indiferent de calitatea sa procesual` (pârât, reclamant,

Utilizarea acestui termen [i contextul acestui articol în general, pot constitui baza legal` pentru acordarea asisten]ei juridice

intervenient, etc) [i indiferent de stadiul în care se afl` procesul (fond, apel, recurs etc.). Formularea legii duce la concluzia

în cadru extra-procesual (care ar putea include atât consilierea cât [i reprezentarea sau asistarea în fa]a autorit`]ilor

c` este o cerere f`cut` exclusiv în cadru procesual, c`tre instan]a deja învestit` cu solu]ionarea cauzei.

administra]iei publice locale, redactarea unor cereri sau chiar [i asistarea în cursul execut`rii silite a hot`rârii judec`tore[ti).

Dispozi]iile art. 6 alin (1) CEDO ar impune ca asisten]a judiciar` gratuit` s` fie disponibil` atât pentru justi]iabilii persoane

Pe de alt` parte, termenul de “ap`rare gratuit`” folosit de art. 156 din Statutul Profesiei de Avocat, care se refer` la aplicarea

fizice cât [i pentru justi]iabilii persoane juridice, atâta vreme cât ace[tia din urm` pot dovedi faptul c` nu ar putea face fa]`

art. 68 alin (2), poate duce la concluzia c` cererea f`cut` în temeiul acestui articol poate avea ca obiect numai asisten]a în

cheltuielilor judec`]ii f`r` a-[i periclita func]ionarea sau continuarea activit`]ii. Dreptul de acces la justi]ie este garantat, în

cadru procesual.

mod egal, atât persoanelor fizice, cât [i persoanelor juridice; pe cale de consecin]`, garan]iile exercit`rii acestui drept trebuie
oferite, în mod egal [i efectiv, ambelor categorii.

2.2. Un caz special \n ceea ce prive[te acordarea de consiliere juridic` gratuit` \l reprezint` Legea 217/2003 pentru

8

prevenirea [i combaterea violen]ei în familie, care reglementeaz` consilierea juridic` pentru victimele violen]ei domestice,

În procesul civil nu exist` asisten]` judiciar` acordat` din oficiu. Partea care dore[te s` beneficieze de aceast` facilitate

ca form` aparte de asisten]` juridic` gratuit`.

trebuie s` fac` o cerere scris`. Con]inutul acestei cereri este descris sumar în Codul de Procedur` Civil`24. Cererea va

Art. 24 alin (2) din Legea 217/2003 prevede c` “la primirea în ad`post se aduc la cuno[tin]a victimei mijloacele juridice prin

cuprinde men]iuni privind obiectul [i natura procesului pentru care se solicit` asisten]`, identitatea, domiciliul [i starea

care s` î[i protejeze bunurile r`mase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judec`toresc a încet`rii acordului tacit

material` a solicitantului, ata[ându-se, totodat`, dovezi scrise despre veniturile sale [i despre obliga]iile de între]inere sau

pentru înstr`inarea [i grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovad`, prin expertiza judiciar`. Consultan]a juridic`

de plat` pe care el le are fa]` de alte persoane.

este gratuit`, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, în cazurile sociale grave, aprob` suportarea din bugetul local

În cazul în care aceast` cerere este adresat` instan]ei, instan]a va cerceta cererea, putând solicita în leg`tur` cu aceasta

a cheltuielilor cu întocmirea actelor juridice”.

l`muriri [i dovezi p`r]ilor sau informa]ii scrise autorit`]ilor competente25.

Asisten]a gratuit` acordat` în baza acestei legi este deci, limitat` la consiliere. În materie de asisten]` [i reprezentare gratuit`

Pentru a primi asisten]` judiciar`, partea trebuie s` dovedeasc` faptul c` nu poate face fa]` cheltuielilor judec`]ii, f`r` a

vor fi aplicabile prevederile Codului de Procedur` Civil` [i ale Legii 51/1995.

primejdui propria sa între]inere sau a familiei sale. Legea nu detaliaz` aceast` condi]ie, nici nu prevede expres documentele

În cazul prev`zut de art. 24 din Legea 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie, asisten]a gratuit` se

care trebuie ata[ate în sprijinul acestei cereri, precizând doar c` la cerere se ata[eaz` dovezi scrise despre veniturile p`r]ii

refer` exclusiv la consilierea victimelor violen]ei în familie. Legea nu precizeaz` con]inutul exact al consultan]ei juridice

[i despre obliga]iile de între]inere sau de plat` pe care aceasta le are fa]` de alte persoane. Stabilirea concret` a imposibilit`]ii

acordate victimei, [i anume dac` aceasta poate include doar oferirea de informa]ii sau/[i redactarea de cereri cu caracter

de suportare a cheltuielilor este l`sat` în întregime la latitudinea instan]ei, urmând ca aceasta s` stabileasc`, pe baza

juridic. Din interpretarea legii rezult` c`, dup` sesizarea asistentului familial, primarul este obligat s` aprobe finan]area

probelor prezentate, dac` raportul între veniturile p`r]ii care solicit` asisten]` [i cheltuielile uzuale ale acesteia, pe de o

demersului descris de ipoteza normei juridice (este folosit` no]iunea „a p r o b `” [i nu „poate aproba”). Categoria beneficiarilor

parte, [i cheltuielile presupuse de sus]inerea preten]iilor sale în instan]`, pe de alt` parte, este de natur` s` satisfac` cerin]a

acestei norme este îns` limitat` la „cazurile sociale grave”, f`r` a se preciza criterii de individualizare a acestei situa]ii, f`r`

art. 74 CPC.
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În practic`, printre categoriile de venituri luate în calcul se num`r`: salarii, pensii, orice venit periodic [i/sau cu caracter

baroul avoca]ilor, ulterior, art. 77 alin (4) arat` c` cererea împreun` cu \ncheierea de încuviin]are a acestei asisten]e se trimit

de regularitate; chirii; indemniza]ii, toate acestea cu condi]ia de a fi concrete [i actuale, nu poten]iale. De exemplu,

de c`tre instan]`, de îndat`, baroului, pentru a proceda la asigurarea asisten]ei judiciare în cauz`, potrivit legii. Concluzia este

neacordarea de asisten]` judiciar` proprietarilor de imobile susceptibile s` produc` un venit (care pot fi închiriate, exploatate

c` partea poate depune cererea pentru desemnarea unui avocat, gratuit, în temeiul art. 74 din Codul de Procedur` Civil`, atât

sau date în arend`) nu are întotdeauna o justificare legal`.

la instan]`, cât [i direct la barou, fondurile urmând a fi asigurate din bugetul de stat. În acela[i timp, potrivit art. 68 din Legea

În ce prive[te documentele doveditoare pentru acordarea asisten]ei judiciare în materie civil`, în practic` instan]ele solicit`:

51/1995, baroul asigur` asisten]a juridic` gratuit` .... \n cazurile obligatorii, potrivit legii37, precum [i la cererea instan]elor

înscrisuri privind veniturile, (de exemplu adeverin]e de la locul de munc`, talon de pensie, etc. adeverin]e emise de c`tre

de judecat`38 a organelor de urm`rire penal` [i a organelor administra]iei publice locale39, \n cazurile \n care partea nu \[i

Administra]ia Financiar` cu privire la existen]a altor venituri impozabile); acte privind obliga]iile de între]inere fa]` de alte
persoane (certificate de na[tere, hot`râri judec`tore[ti) sau de plat` (între]inere, chirie, utilit`]i, cheltuieli medicale, cheltuieli

poate face singur` ap`rarea. Aceste prevederi sunt aplicabile atât în materie civil` cât [i în materie penal`. De asemenea,
Legea privind exercitarea profesiei de avocat mai prevede c`, în cazuri de excep]ie, dac` drepturile persoanei lipsite de

26

de transport, etc) .

mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba, la cererea direct` a justi]iabilului,

Instan]ele nu au întotdeauna posibilitatea de a ob]ine proba absolut` a situa]iei financiare a p`r]ii – de exemplu a veniturilor
ob]inute f`r` încadrare legal` sau din activit`]i agricole, a conturilor [i depozitelor de economii sau a veniturilor ob]inute în
urma încheierii unor acte juridice. Pe de alt` parte, orice parte interesat` va putea înf`]i[a oricând instan]ei dovezi cu privire
la situa]ia real` a celui c`ruia i s-a încuviin]at cererea27. |n cazul în care instan]a ajunge la concluzia c` acordarea de asisten]`
judiciar` gratuit` este nejustificat`, sau dac` motivele care au justificat aceast` decizie ini]ial nu mai exist`, poate reveni

acordarea de asisten]` gratuit`40. Conflictul între reglement`ri poate astfel ap`rea atunci când justi]iabilul solicit` asisten]`
judiciar` gratuit` direct la barou: o reglementare îi solicit` s` fac` dovada faptului c` nu poate face fa]` cheltuielilor de
judecat`, în timp ce cealalt` îi impune s` fac` dovada atât a st`rii sale materiale cât [i a faptului c` dreptul s-ar pierde prin
întârziere.

asupra m`surii28.
În cazul în care partea se adreseaz` direct baroului cu solicitarea de a-i fi desemnat un avocat în cadrul asisten]ei judiciare
Judec`torul este obligat s` aib` un rol activ, inclusiv prin îndrumarea acordat` p`r]ilor cu privire la drepturile [i obliga]iile

gratuite, Legea 51/1995 nu prevede ce trebuie s` con]in` cererea [i nici documentele care trebuie s` o înso]easc`, alegerea
acestora fiind l`sat` în întregime la latitudinea baroului. Pe de alt` parte, spre deosebire de asisten]a judiciar` prev`zut` de

acestora pe parcursul procesului.

art. 74-78 CPC, cererea îndreptat` baroului în temeiul Legii 51/1995 poate teoretic fi depus` [i în cazul în care nu exist`
3.2. Acordarea de scutiri, reduceri, e[alon`ri sau amân`ri pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului

proces, doar pentru reprezentare, de exemplu, în fa]a autorit`]ilor administra]iei publice locale sau pentru redactarea unor
cereri.

judiciar [i a cau]iunilor.
Perceperea unor taxe de timbru nu este incompatibil` cu dreptul de acces la justi]ie, întrucât acest drept poate fi supus unor
cerin]e financiare necesare bunei administr`ri a justi]iei29. Acest aspect, îns`, nu poate fi de natur` a lipsi persoana în mod
30

efectiv de dreptul de a se adresa instan]ei . Trebuie realizat un echilibru între dreptul statului de a recupera cheltuielile

Împotriva respingerii cererii de desemnare a unui avocat îndreptat` instan]ei, Codul de Procedur` Civil` prevede expres c`
nu exist` nicio cale de atac41.
Împotriva respingerii cererii de asisten]` judiciar` de c`tre decanul baroului, se poate face contesta]ie la consiliul baroului42.

presupuse de desf`[urarea procesului [i dreptul solicitantului de a beneficia de acest proces31.
Cererea pentru acordarea de scutiri, reduceri, e[alon`ri sau amân`ri la plata taxei de timbru, a timbrului judiciar sau a
cau]iunilor se adreseaz` instan]ei de judecat`32. Instan]a se pronun]` asupra cererii, f`r` dezbateri, în camera de consiliu33.
Codul de Procedur` Civil` prevede expres c` împotriva încheierii prin care se respinge cererea de asisten]` judiciar` nu
exist` nici o cale de atac separat`34. Curtea Constitu]ional`35 a decis anterior c` aceste dispozi]ii nu încalc` dreptul
cet`]eanului de acces la justi]ie, întrucât orice eroare de judecat`, inclusiv eroarea generat` de nerespectare a dreptului la

3.3.2. Desemnarea avocatului. În cazul în care cererea pentru acordarea de asisten]` judiciar` gratuit` sub forma
reprezent`rii de c`tre un avocat este aprobat`, baroul este ]inut s` numeasc` un avocat pentru care Ministerul Justi]iei va
pl`ti onorariul corespunz`tor. Avocatul numit are obliga]ia legal`43 de a acorda asisten]` [i reprezentare beneficiarului
asisten]ei acordate [i poate refuza îns`rcinarea numai pentru motive întemeiate44.

ap`rare, poate fi remediat` pe c`ile de atac prev`zute de lege împotriva hot`rârii prin care s-a solu]ionat cauza.
În plus fa]` de Codul de Procedur` Civil`, art. 7 pct. b) din Legea 147/1996 privind taxele judiciare de timbru prevede o
reducere a taxei de timbru pentru cererea de divor] în cazul în care reclamantul nu realizeaz` venituri sau acestea sunt
inferioare salariului minim brut pe ]ar`. Art. 15 – 17 indice 2 enumer`, de asemenea, o serie de cereri scutite de la plata taxei

Potrivit Codului de Procedur` Civil`, în cazul \n care asisten]a judiciar` sub forma asigur`rii unui ap`r`tor, gratuit, este
\ncuviin]at` de instan]`, aceasta va trimite de îndat` cererea, \mpreun` cu \ncheierea de \ncuviin]are a asisten]ei, baroului,
pentru a proceda la asigurarea asisten]ei judiciare \n cauz`45. Prevederea stabile[te expres o obliga]ie de celeritate, îns`
f`r` a specifica vreun termen concret [i f`r` a prevedea sanc]iuni pentru nerespectarea acestei obliga]ii.

judiciare de timbru.

Legea 51/1995, referindu-se la “cererile de asisten]` judiciar` gratuit`”, f`r` alte preciz`ri sau diferen]ieri, stipuleaz` c`
Legea nu prevede criteriile dup` care este decis` scutirea de taxe sau cau]iuni, amânarea sau e[alonarea pl`]ii acestora;

decanul baroului aprob` aceste cereri46.

alegerea modalit`]ii de acordare a acestei forme de asisten]` judiciar` este l`sat` în întregime la latitudinea instan]ei.
Detalii cu privire la procedura numirii unui avocat sunt stipulate în Statutul profesiei de avocat47. Statutul prevede c` acordarea
asisten]ei juridice obligatorii se va face numai în baza comunic`rii scrise din partea instan]ei, a organelor de urm`rire penal`

3. 3. Ap`rarea [i asisten]a gratuit` printr-un avocat desemnat de c`tre barou
Asisten]a gratuit` reglementat` de normele \n vigoare include [i asistarea [i reprezentarea de c`tre un avocat f`r` ca

sau a organelor administra]iei publice locale, adresate Serviciului de Asisten]` Judiciar` organizat de consiliul baroului.
Decanul baroului va solicita comunicarea datelor necesare despre cauz`, precum [i o evaluare general` a obiectului acesteia

beneficiarul acestor servicii s` fie obligat s` pl`teasc` onorariul corespunz`tor serviciilor avoca]iale prestate.

pentru a se putea stabili onorariul de avocat care va fi suportat de partea care ar c`dea în preten]ii48. Reglementarea nu
36

3.3.1. Acordarea asisten]ei. Cererea pentru desemnarea unui avocat se poate face atât la instan]`, cât [i la barou .
Formularea prezent` a prevederilor Codului de Procedur` Civil` creeaz` confuzie cu privire la modul de acordare a asisten]ei
judiciare în cea de-a doua form` a sa. De[i art. 76 alin (1) prevede c` cererea pentru desemnarea unui avocat se depune la

10

diferen]iaz` între cauzele civile [i cele penale, având, de fapt, aplicabilitate par]ial`. Trebuie men]ionat faptul c` onorariile
pentru asisten]a judiciar` sunt stabilite prin protocolul \ncheiat \ntre Ministerul de Justi]ie [i Uniunea Na]ional` a Barourilor
din Romånia, iar în cauzele penale, de exemplu, onorariile nu se pot recupera de la parte.
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În acelea[i condi]ii se va proceda [i atunci când decanul încuviin]eaz` acordarea asisten]ei judiciare gratuite la cererea unui

Avocatul desemnat pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite are drepturile [i obliga]iile prev`zute de Lege [i Statutul

justi]iabil. Avocatul astfel desemnat va face dovada calit`]ii sale de ap`r`tor al p`r]ii prin delega]ia eliberat` în acest scop.

profesiei \[i îndepline[te îns`rcinarea primit` în interesul beneficiarului gratuit`]ii56. Avocatul nu trebuie s` diferen]ieze, în
ceea ce prive[te calitatea serviciilor, între un beneficiar al asisten]ei judiciare gratuite [i un client care achit` onorariu.

Fiecare barou organizeaz` servicii de asisten]` judiciar`, conduse de câte un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, [i

Îndatoririle avocatului sunt prev`zute \n Statutul Profesiei, printre acestea num`råndu-se obliga]ia de diligen]`; obliga]ia de

coordonate de un membru al consiliului49.

a ac]iona ca un bun profesionist; obliga]ia de confiden]ialitate57 etc.

La începutul fiec`rei luni, avoca]ii care doresc s` acorde asisten]` judiciar` din oficiu sau gratuit`, completeaz` un formular
cu aceast` op]iune, pe care îl depun la serviciul de asisten]` judiciar`.

De[i Statutul Profesiei expune exhaustiv con]inutul obliga]iilor profesionale ale avocatului, nu sunt prev`zute mecanisme de

În urma verific`rii acestor formulare, se întocme[te o list` [i, în func]ie de locurile disponibile [i de instan]ele la care au

control al îndeplinirii acestor atribu]ii sau de control al calit`]ii presta]iei avocatului, nici în general, nici în cazul acord`rii

dreptul s` pun` concluzii, avoca]ii sunt planifica]i pe zile, la fiecare instan]` [i la fiecare complet de judecat`.

asisten]ei judiciare gratuite. Neglijarea cauzelor clientului, absen]a nejustificat` în mod repetat, f`r` asigurarea unei

Pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite sunt repartiza]i cu prec`dere avoca]ii stagiari [i tinerii avoca]i50. Listele cu

substituiri legale [i competente cu acordul prealabil al clientului, sunt desemnate abateri disciplinare58. De asemenea, orice

planificarea pe luna în curs se afi[eaz` la sediul serviciului de asisten]` judiciar`. Unele barouri pun aceste liste la dispozi]ia

fapt` s`vâr[it` de un avocat prin care se încalc` dispozi]iile legii, ale statutului profesiei [i care este de natur` s` prejudicieze

organelor de cercetare penal`.

onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avoca]i, constituie abatere disciplinar`59. În condi]iile în care nerespectarea

Conform Statutului profesiei de avocat, baroul suport` cheltuielile ocazionate de func]ionarea serviciului de asisten]`

îndatoririlor profesionale poate fi calificat` ca abatere disciplinar`, împotriva avocatului se poate face plângere, adresat`

judiciar`, urmând ca pentru unele din ele s` solicite decontarea de c`tre autorit`]ile [i institu]iile competente51. Din

consiliului baroului pe al c`rui tablou avocatul figureaz` cu drept de exercitare a profesiei60- care procedeaz` la anchetarea

interpretarea cadrului legal existent, reiese îns` c` aceste cheltuieli decontabile se refer` strict la onorariile avoca]ilor,

abaterii61. Pentru nerespectarea îndatoririlor profesionale, baroul poate aplica sanc]iuni culminând cu excluderea din

pentru cazurile în care organele judiciare sau autorit`]ile administra]iei publice locale au solicitat desemnarea unui ap`r`tor.

profesie62.

3.3.3. Aspecte financiare. În cazul în care cade în preten]ii, partea advers` va suporta cheltuielile implicate de

Codul de Procedur` Civil` stipuleaz` sanc]iuni pecuniare63, sub forma amenzii judiciare, pentru cazul de neprezentare a

asisten]a judiciar` gratuit`52, aceasta însemnând atât taxe de timbru de la achitarea c`rora a fost scutit beneficiarul asisten]ei

avocatului, dac` prin aceasta s-a cauzat amânarea judec`rii procesului64 sau dac` avocatul nu respect` îndatoririle prev`zute

judiciare gratuite53, cât [i onorariile avoca]ilor care au acordat asisten]` gratuit`. Dac` partea care a beneficiat de asisten]`

de lege sau de instan]`, dac` în acest mod s-a cauzat amânarea judec`rii procesului. Prevederile acestui capitol, îns`, nu pot

cade în preten]ii, cheltuielile implicate de asisten]a judiciar` gratuit` r`mân în sarcina statului.

fi interpretate decât în mod extrem de limitat ca o form` de control al calit`]ii reprezent`rii. Sanc]iunile pecuniare astfel
instituite pot fi contestate [i nu sunt înso]ite de obliga]ia instan]ei de sesizare a baroului.

În cazul în care cererea pentru asisten]` judiciar` gratuit` a fost f`cut` cu rea credin]`, instan]a va obliga partea la plata unei
sume egale cu cea de la plata c`reia a fost scutit.

4. EXECUTAREA HOT~RÂRILOR CIVILE

Avocatul care acord` asisten]` judiciar` gratuit` are dreptul la un onorariu, care este stabilit în comun, prin protocol, de
Ministerul Justi]iei [i Uniunea Avoca]ilor din România, potrivit naturii[i gradului de dificultate al cazului.

O persoan` care ob]ine o hot`râre judec`toreasc` definitiv` trebuie s` suporte cheltuielile presupuse de punerea în executare
a acelei hot`râri, inclusiv onorariul executorului judec`toresc. Nu exist` practic asisten]` judiciar` gratuit` pentru executarea

Onorariul avocatului desemnat la solicitarea instan]ei în temeiul art. 74 CPC se pl`te[te de c`tre barou din fondurile

silit` a unei hot`râri civile, nici sub forma scutirii sau e[alon`rii cheltuielilor de executare, nici sub forma asist`rii sau

Ministerului Justi]iei. Onorariile sunt stabilite conform Protocolului încheiat la 23/06/2005 de Ministerul Justi]iei cu Uniunea

reprezent`rii gratuite de c`tre un avocat. În ceea ce prive[te cea de-a doua situa]ie, î[i poate g`si îns` aplicarea art. 68 (2)

Barourilor din România. Conform acestui protocol, în cauzele civile în care instan]a încuviin]eaz` asisten]a judiciar`, sub

din Legea 51/199565.

forma ap`r`rii [i asisten]ei gratuite prin avocat, avocatului desemnat i se va avansa un onorariu cuprins în 80 – 200 RON, suma
exact` fiind fixat` de c`tre pre[edintele completului de judecat`, în func]ie de complexitatea cauzei. Onorariul se acord`

Legea 188/2000 privind executorii judec`tore[ti prevede doar c` executorii judec`tore[ti nu pot condi]iona executarea silit`

pentru fiecare parte care beneficiaz` de asisten]` juridic` gratuit` [i separat pentru fiecare grad de jurisdic]ie [i este precizat

de plata în avans a onorariilor lor66. Ordinul Ministerului Justi]iei 2550/2006 prevede onorariile minimale [i maximale, dar

în dispozitivul hot`rârii judec`tore[ti.

nu exist` criterii de diferen]iere în ce prive[te cazurile în care se aplic` minimul sau maximul pentru fiecare activitate
specific`. Pentru persoanele ale c`ror venituri sunt mai mici decât salariul minim, onorariile maximale [i minimale sunt

Dac` art. 159 din Statutul Profesiei de avocat stabile[te c` avocatul care acord` asisten]` judiciar` obligatorie are dreptul

reduse la jum`tate. De asemenea, onorariile pot fi pl`tite e[alonat, dar nu în mai mult de 4 tran[e. În situa]ia îns` în care

de a încasa onorariul potrivit tarifelor stabilite mai sus, reglement`rile nu men]ioneaz` onorariul avocatului care acord`

debitorul este solvabil, persoana care trebuie s` pun` în executare o astfel de hot`râre definitiv` nu mai beneficiaz` de

asisten]` gratuit` în urma cererii înaintate de c`tre justi]iabil direct decanului baroului, în temeiul art. 68 alin (2) din legea

reducerea la jum`tate a onorariilor executorilor judec`tore[ti. Lipsa asisten]ei în acest domeniu poate s` conduc` în practic`

51/1995. Acesta pare a avea doar posibilitatea de a-[i recupera onorariul, estimat de c`tre barou, de la partea advers`, dac`

la lipsirea de efecte a hot`rârii judec`tore[ti, putând constitui o violare a art. 6 alin (1) al Conven]iei Europene a Drepturilor

aceasta cade în preten]ii.

Omului.

3.3.4. Drepturile [i obliga]iile avocatului care acord` asisten]` gratuit`. A[a cum am ar`tat la începutul acestui
capitol, în cazurile în care asisten]a judiciar` gratuit` este necesar`, articolul 6(1)(c) din Conven]ia European` a Drepturilor
Omului impune ca asisten]a acordat` de c`tre avocat s` fie efectiv`; doar desemnarea formal` nu este suficient`54. Statul are
obliga]ia de a se asigura c` avocatul dispune de toate condi]iile pentru preg`tirea unei ap`r`ri eficiente55.
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1. CONSIDERA}II PRELIMINARE
1.1. Potrivit art. 6 (3) lit c) din CEDO, orice persoan` acuzat` de s`vâr[irea unei infrac]iuni trebuie s` beneficieze de
asisten]` judiciar` gratuit` dac` a) nu are mijloacele necesare pentru a pl`ti pentru asisten]a judiciar` [i b) interesele justi]iei
cer ca persoana respectiv` s` beneficieze de asisten]a judiciar` în cauz`. “Interesul justi]iei” se apreciaz` în func]ie de

III
ASISTEN}A
JURIDIC~
GRATUIT~
ÎN MATERIE
PENAL~

complexitatea cauzei, gravitatea infrac]iunii de care este acuzat` persoana respectiv`, pedeapsa pe care o risc`67, capacitatea
acuzatului de a se ap`ra singur în mod efectiv68. Întotdeauna când exist` riscul unei pedepse privative de libertate, se
consider` a fi în interesul justi]iei ca partea s` beneficieze de asisten]` judiciar` gratuit`69.
Dreptul la asisten]` judiciar` gratuit` este garantat de-a lungul întregului proces penal, inclusiv în fa]a instan]elor de apel
sau recurs [i chiar dac` în fa]a instan]elor de fond partea a beneficiat de asisten]` judiciar` gratuit`70. Acest drept exist` în
faza de urm`rire penal`, [i chiar [i în faza actelor premerg`toare, în func]ie de circumstan]ele cauzei71.
Constatarea sanc]ionabil` a înc`lc`rii dreptului unei persoane acuzate de s`vâr[irea unei infrac]iuni de a beneficia de
asisten]` judiciar` gratuit` nu depinde de existen]a unui prejudiciu72. Este suficient a se stabili c` acuzatul nu a beneficiat de
asisten]` judiciar` din partea unui avocat din oficiu, cu toate c` interesul justi]iei ar fi impus numirea unuia.
Garan]ii procedurale speciale ar trebui s` fie instituite pentru a proteja interesele persoanelor care, din cauza dizabilit`]ii
mintale, au o capacitate redus` de a-[i reprezenta interesele73.
Persoana c`reia i se acord` asisten]` judiciar` din oficiu nu poate pretinde s` î[i aleag` avocatul sau s` participe la
desemnarea acestuia. Totu[i, în desemnarea avocatului din oficiu trebuie s` se ]in` seama de necesitatea colabor`rii dintre
acesta [i acuzat. Atunci când o asemenea colaborare nu este posibil`, ar trebui decis` înlocuirea avocatului74.
Acordarea asisten]ei judiciare trebuie s` aib` caracter efectiv. Avocatul trebuie s` aib` timpul suficient pentru a preg`ti
ap`rarea75, aspect care se poate aprecia [i în func]ie de circumstan]ele concrete ale fiec`rei cauze, de natura [i complexitatea
acesteia76. Nu este permis ca un singur avocat numit din oficiu s` reprezinte mai mul]i co-acuza]i ale c`ror interese sunt
contrare77. Schimbarea avocatului cu pu]in timp înainte de [edin]a de judecat` va trebui înso]it` de o prelungire a timpului
aferent preg`tirii ap`r`rii78, cu condi]ia ca schimbarea avocatului s` nu se datoreze culpei persoanei acuzate79.

1.2. În materie penal`, asisten]a gratuit` este în principal reglementat` de urm`toarele prevederi din legea român`:
• Codul de Procedur` Penal` (art. 6 [i 171-173);
Conform Codului de Procedur` Penal`, asisten]a gratuit` în materie penal` const` în asistarea învinuitului/inculpatului de
c`tre un avocat în cazurile expres [i limitativ prev`zute de lege, când ap`rarea este obligatorie80, precum [i asistarea p`r]ii
v`t`mate, p`r]ii civile [i p`r]ii responsabile civilmente, dac` organele de urm`rire penal` sau instan]a de judecat` consider`
c` partea nu \[i poate face ap`rarea sau dac` acestea o solicit`81.
• Legea 211/2004 privind protec]ia victimelor unor infrac]iuni (art.14-20);
Asisten]a acordat`, la cerere, victimelor unor infrac]iuni poate consta în asistarea [i reprezentarea acestora de c`tre un
avocat pe tot parcursul procesului penal, în limita unei sume echivalente cu dou` salarii de baz` minime brute pe ]ar`82,
precum [i în acordarea sumei necesare punerii în executare a hot`rârii judec`tore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri
civile victimei infrac]iunii.
• Legea 51/1995 pentru organizarea [i exercitarea profesiei de avocat (art. 68 [i 69) ;
Art. 68 din Lege stipuleaz` c` asisten]a juridic` gratuit` este asigurat` de c`tre barou în cazurile obligatorii în materie penal`
precum [i la cererea instan]elor de judecat`, a organelor de urm`rire penal` sau a organelor administra]iei publice locale83
în cazurile în care partea nu î[i poate face singur` ap`rarea. Aceste prevederi sunt alicabile atât în materie civil` cât [i în
materie penal`. De asemenea, în cazuri de excep]ie, dac` drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate
prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asisten]` gratuit`84 (art. 68 alin 2).
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• Statutul profesiei de avocat (art. 155 – 161)
În materie penal`, asisten]a gratuit` const` exclusiv în asistarea [i reprezentarea de c`tre un avocat, cu excep]ia situa]iei
prev`zute de art. 19 din Legea 211/2004, care prevede [i acordarea sumei necesare punerii în executare a hot`rârii

3. ASISTEN}A JURIDIC~ GRATUIT~
A P~R}II V~T~MATE/P~R}II CIVILE

judec`tore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri civile victimei infrac]iunii.
Orice referire con]inut` de legi speciale85, în materie penal`, privind dreptul la asisten]` juridic` sau judiciar` gratuit` va fi

În domeniul asisten]ei judiciare gratuite a vicimelor infrac]iunilor, reglement`rile existente se suprapun. Partea

interpretat` ca f`când trimitere la regimul general prev`zut de Codul de Procedur` Penal` [i Legea 51/1995.

v`t`mat`/parte civil` are posibilitatea de a solicita organelor judiciare asisten]a judiciar` gratuit`, fie în temeiul art. 173 alin.
(3) din Codul de Procedur` Penal`, fie în temeiul Legii 211/2004 privind protec]ia victimelor unor infrac]iuni. În fiecare din
aceste cazuri procedura [i condi]iile de acordare a asisten]ei gratuite difer`. La acestea se adaug` prevederile Legii 51/1995

2. ASISTEN}A JURIDIC~ GRATUIT~
PENTRU |NVINUIT/INCULPAT

[i cele particulare din Legea 217/2003.

3.1. Pe de o parte, prevederile Codului de Procedur` Penal`91 stabilesc c` atunci când organul judiciar apreciaz`
c` partea v`t`mat` sau partea civil` nu [i -ar putea face singur` ap`rarea, poate dispune la cerere sau din oficiu desemnarea
unui ap`r`tor. Dezavantajul acestei reglement`ri este c` asisten]a p`r]ii v`t`mate este l`sat` în întregime la latitudinea

Pentru a beneficia de asistarea gratuit` de c`tre un avocat, învinuitul sau inculpatul trebuie s` nu aib` ap`r`tor ales [i s`
se încadreze într-una din categoriile pentru care asistarea de c`tre un ap`r`tor este obligatorie86:
- s` fie minor, militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat sau mobilizat, elev al unei institu]ii militare
de înv`]`mânt, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ, când este arestat chiar în alt`
cauz`; persoan` pentru care se decide înlocuirea, revocarea sau încetarea m`surii de siguran]` a intern`rii medicale87 sau;

organului judiciar, neexistând criterii care s` contureze [i s` garanteze în mod concret acest drept. În practic`, aplicabilitatea
acestei prevederi a fost exemplificat` pentru situa]iile în care solicitantul a fost victima unei infrac]iuni împotriva persoanei
care a avut un impact negativ asupra st`rii psihice sau emo]ionale a acestuia, [i nu are mijloacele necesare pentru angajarea
unui ap`r`tor. “Interesul justi]iei” ar putea, de asemenea, constitui un criteriu pentru desemnarea unui ap`r`tor din oficiu,
interes reprezentat de principiul afl`rii adev`rului [i acordarea unei juste compensa]ii victimelor unei infrac]iuni.

- organul de urm`rire penal` sau instan]a s` aprecieze c` învinuitul ori inculpatul nu [i-ar putea face singur ap`rarea sau;
- pedeapsa prev`zut` pentru infrac]iunea pentru care este trimis \n judecat` este deten]ia pe via]` sau închisoarea mai

3.2. Cap IV al Legii 211/2004 privind protec]ia victimelor unor infrac]iuni92 reglementeaz` condi]iile \n care victima

mare de 5 ani.

unei infrac]iuni poate beneficia de asisten]` judiciar` gratuit`93:

În aceste situa]ii, starea material` a învinuitului/inculpatului nu este luat` în considerare ca [i criteriu hot`râtor.

• partea v`t`mat` trebuie s` fie victima unei:

Legea român` nu con]ine prevederi în ceea ce prive[te modul în care s-ar putea stabili c` învinuitul sau inculpatul nu-[i

-tentative la infrac]iunea de omor, omor calificat [i omor deosebit de grav (art. 174-176 Cod Penal);

poate face singur ap`rarea. Aprecierea acestei st`ri de fapt este l`sat` în întregime la latitudinea organului de urm`rire

-infrac]iuni de v`t`mare corporal` grav` (art.182 Cod penal);
-infrac]iuni inten]ionate care au avut ca urmare o v`t`mare corporal` grav` a victimei, o infrac]iune de viol, act

penal` sau instan]ei. De remarcat, de asemenea, c` ap`rarea persoanei care risc` o pedeaps` cu închisoarea mai mare de
5 ani este obligatorie ([i în consecin]` d` dreptul la asisten]` judiciar` gratuit`) numai în faza de judecat`88.

sexual cu un minor [i perversiune sexual` (art. 197, 198, art. 201 alin. 2-5 Cod Penal); sau

Atunci când asisten]a judiciar` este obligatorie, iar avocatul ales nu se prezint`, nejustificat, la data stabilit` [i nici nu asigur`

• partea v`t`mat`/partea civil` trebuie s` aib` calitatea de so], copil sau persoan` aflat` în între]inerea persoanelor decedate

substituirea, pleac` sau refuz` s` efectueze ap`rarea, organul judiciar ia m`suri pentru desemnarea unui ap`r`tor din oficiu

prin s`vâr[irea infrac]iunii de omor, omor calificat, omor deosebit de grav (art. 174-176 Cod Penal), precum [i infrac]iunilor

care s`-l înlocuiasc`, acordându-i timpul necesar pentru preg`tirea ap`r`rii89.

inten]ionate care au avut ca urmare moartea persoanei sau;
• venitul lunar pe membru de familie al victimei altor infrac]iuni decât cele prev`zute mai sus este cel mult egal cu salariul

Se remarc` faptul c` Codul de Procedur` Penal` nu con]ine prevederi referitoare la starea material` sau veniturile
învinuitului sau inculpatului [i nu condi]ioneaz` acordarea asisten]ei judiciare gratuite de aceste aspecte. Acestea ar putea
fi îns` aplicabile în cazul în care asisten]a juridic` ar fi solicitat` baroului, direct de c`tre un învinuit sau inculpat pentru care

de baz` minim brut pe ]ar` stabilit pentru anul în care victima a formulat cererea de asisten]` juridic` gratuit` (art.15 din
Lege); [i
• infrac]iunea trebuie s` fi fost s`vâr[it` pe teritoriul României;

90

asigurarea ap`r`rii nu este obligatorie . În acest caz, asisten]a judiciar` se acord`:
• dac` drepturile persoanei ar fi prejudiciate prin întârziere;
• în cazurile în care se apreciaz` c` persoanele se g`sesc în imposibilitate v`dit` de a pl`ti onorariul (persoana este lipsit`

de mijloace materiale).

Pentru a beneficia de asisten]` juridic` gratuit`, Legea 211/2004 pune condi]ia ca organele de urm`rire penal` s` fi fost
sesizate în termen de 60 de zile de la data s`vâr[irii infrac]iunii sau de la data la care partea a luat cuno[tin]` de s`vâr[irea
infrac]iunii94. Aceast` condi]ie, care instituie un termen de dec`dere, reprezint` o restric]ie a acestui drept, [i instituie un
regim aparent mai pu]in favorabil decât reglementarile din Codul de Procedur` Penal`. De prevederi mai favorabile

Aprecierea st`rii materiale a persoanei este, în acest caz, l`sat` în întregime la latitudinea baroului.

beneficiaz` minorii [i persoanele lipsite de discern`mânt: victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani [i cele puse sub
interdic]ie nu au obliga]ia de a sesiza organele de urm`rire penal` sau instan]a de judecat` cu privire la s`vâr[irea
infrac]iunii95. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdic]ie poate sesiza organele de urm`rire
penal` cu privire la s`vâr[irea infrac]iunii, dar aceast` obliga]ie nu are caracter imperativ. De aici se poate concluziona c`
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minorii [i persoanele lipsite de discern`mânt pot oricând beneficia de asisten]` gratuit` prev`zut` de Legea 211/2004.
Spre deosebire de regimul prev`zut de Codul de Procedur` Penal`, cererea înaintat` de victim` în temeiul legii

5. ASPECTE COMUNE

211/2004 beneficiaz` de un regim special. Victima poate men]iona c` are deja ales un avocat96, al c`rui onorariu va fi acoperit
total sau par]ial97 din sumele alocate în acest scop, spre deosebire de situa]ia prev`zut` de Codul de Procedur` Penal`, în

5.1. Cadrul legislativ \n materie garanteaz` destul de exhaustiv dreptul la ap`rare al persoanelor aflate într-o
situa]ie vulnerabil`, [i a c`ror lipsire de ap`rare ar putea avea consecin]e grave. În materie penal`, asisten]a judiciar` gratuit`

care solicitantul nu are aceast` posibilitate, avocatul desemnându-se de c`tre barou.
Cererea pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite se depune la tribunalul în a c`rui circumscrip]ie domiciliaz`

(mai ales cea din oficiu), nu depinde de evolu]ia st`rii materiale a p`r]ii [i nu poate fi revocat` sau retras`106, ci înceteaz` doar

victima98[i se solu]ioneaz` de doi judec`tori din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensa]ii financiare victimelor unor

atunci când se prezint` ap`r`torul ales. Cu toate acestea, l`sarea la aprecierea organelor judiciare a posibilit`]ii p`r]ii de a-

infrac]iuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii.

[i face singur` ap`rarea ridic` un semn de întrebare asupra eficien]ei reale a unei asemenea garan]ii.

La cererea pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite se anexeaz`, în copie, documentele justificative pentru

Nu este prev`zut` expres nici o cale separat` de atac \mpotriva refuzului organului judiciar de desemnare a unui

datele înscrise în cerere [i orice alte documente de]inute de victim`, utile pentru solu]ionarea cererii99. Nu exist` o list` clar`

ap`r`tor sau a omisiunii acestuia de a solicita asisten]a unui avocat, dac` astfel dreptul la ap`rare al p`r]ii a fost înc`lcat;

a acestora, ceea ce duce la o practic` neuniform` [i la riscul inaplicabilit`]ii în practic` a prevederilor legale.

exist` doar sanc]iunea nulit`]ii absolute prev`zut` de art. 197 alin. (2) din Codul de Procedur` Penal` pentru \nc`lcarea

Cererea pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite se solu]ioneaz` prin încheiere, în camera de consiliu, cu
citarea victimei.

dispozi]iilor legale care reglementeaz` asistarea \nvinuitului sau inculpatului de c`tre ap`r`tor, cånd aceasta este obligatorie,
potrivit legii. În celelalte cazuri, nulitatea este una relativ`, [i va fi pronun]at` numai dac` astfel s-a adus o v`t`mare care

În cazul în care victima nu [i-a ales un ap`r`tor, încheierea prin care s-a admis cererea de asisten]` judiciar`

nu poate fi altfel înl`turat`. Înc`lcarea dreptului la ap`rare al p`r]ii poate constitui motiv de apel sau recurs.

gratuit` trebuie s` cuprind` [i desemnarea unui ap`r`tor din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea [i exercitarea
profesiei de avocat, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i Statutului profesiei de avocat.

5.2. Desemnarea avocatului. Codul de Procedur` Penal`107 stipuleaz` doar faptul c`‚ “atunci când asisten]a juridic`

Încheierea prin care s-a solu]ionat cererea pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite se comunic` victimei.
Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite este supus` reexamin`rii de
c`tre tribunalul în cadrul c`ruia func]ioneaz` Comisia pentru acordarea de compensa]ii financiare victimelor infrac]iunilor,

este obligatorie, dac` învinuitul sau inculpatul nu [i-a ales un ap`r`tor, se iau m`suri pentru desemnarea unui ap`r`tor din
oficiu”, f`r` a detalia procedura de desemnare a ap`r`torului. Se prev`d termene de respectat doar în cazul înlocuirii
ap`r`torului ales, în faza de judecat`, pentru a l`sa posibilitatea preg`tirii ap`r`rii, de minim 3 zile.

la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se solu]ioneaz` în complet format din doi judec`tori.
O astfel de reexaminare direct` nu este posibil` în cazul în care partea v`t`mat` solicit` desemnarea unui ap`r`tor în temeiul

Detalii cu privire la procedura numirii unui avocat sunt stipulate în Statutul profesiei de avocat108. Statutul prevede c`

art. 173 (3) din Codul de Procedur` Penal`.
acordarea asisten]ei juridice obligatorii se va face numai în baza comunic`rii scrise din partea instan]ei, a organelor de
Dispozi]iile anterioare se aplic` în mod corespunz`tor [i pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hot`rârii

urm`rire penal` sau a organelor administra]iei publice locale, adresate Serviciului de Asisten]` Judiciar` organizat de
consiliul baroului. Decanul baroului va solicita comunicarea datelor necesare despre cauz`, precum [i o evaluare general`

100

judec`tore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri civile victimei infrac]iunii .
Cererea pentru acordarea asisten]ei judiciare gratuite [i cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a
101

hot`rârii judec`tore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri civile victimei infrac]iunii sunt scutite de taxa de timbru .

3 . 3. Prevederile art. 24 din Legea 217/2003 pentru prevenirea [i combaterea violen]ei în familie privind
consilierea sunt aplicabile [i în materie penal`102.

a obiectului acesteia pentru a se putea stabili onorariul de avocat. Reglementarea este aceea[i atåt pentru cauzele civile cåt
[i pentru cele penale, indiferent de calitatea p`r]ii.

Spre deosebire de regimul prev`zut de Codul de Procedur` Penal`, cererea înaintat` de victim` în temeiul legii 211/2004
beneficiaz` de un regim special. Victima poate men]iona c` are deja ales un avocat109, caz \n care onorariul acestuia va fi
acoperit total sau par]ial110 din sumele alocate în acest scop. În celelalte situa]ii, men]ionate mai sus, nu exist` aceast`

3.4. Legea 51/1995 privind organizarea [i exercitarea profesiei de avocat con]ine [i ea prevederi 103 care ar putea fi

posibilitate, avocatul care acord` asisten]a judiciar` gratuit` fiind desemnat de c`tre barou. |n cazul \n care victima nu [i-a

aplicabile în cazul în care asisten]a juridic` gratuit` ar fi solicitat` baroului, direct de c`tre o parte v`t`mat`104

ales un ap`r`tor, \ncheierea prin care s-a admis cererea de asisten]` juridic` gratuit` trebuie s` cuprind` [i desemnarea unui

• dac` drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere;

ap`r`tor din oficiu [i se trimite, potrivit Legii nr. 51/1995, baroului, care procedeaz` în consecin]`.

• în cazurile în care se apreciaz` c` persoanele se g`sesc în imposibilitate v`dit` de a pl`ti onorariul105.
Legea nu prevede obliga]ia organelor judiciare de a verifica din oficiu, la trecerea de la o etap` procedural` la alta, dac` deja
a fost desemnat un avocat în cauz`, ci doar obliga]ia de a desemna un ap`r`tor. O asemenea obliga]ie de a verifica dac` în

4. ASISTEN}A GRATUIT~ A P~R}II
RESPONSABILE CIVILMENTE

cauz` este deja ales sau desemnat un avocat este prev`zut` de Statutul Profesiei în sarcina avocatului însu[i: avocatul care
este solicitat într-o cauz` în curs de rezolvare trebuie s` verifice dac` unul sau mai mul]i confra]i au fost în prealabil
angaja]i111. Obliga]iile profesionale ale avocatului desemnat s` acorde asisten]` judiciar` înceteaz` în momentul în care în
cauz` se prezint` un avocat ales. Avocatul înlocuit are dreptul la încasarea onorariului cuvenit pentru presta]iile efectuate

Partea responsabil` civilmente beneficiaz` de prevederile art. 173 CPP, în sensul c` i se poate desemna ap`r`tor în cazul în

pân` la data încet`rii îns`rcin`rii112.

care organul judiciar apreciaz` c` nu [i-ar putea face singur` ap`rarea.
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5.3. Drepturile [i obliga]iile avocatului din oficiu. Avocatul desemnat din oficiu are dreptul de a lua contact cu
clientul s`u, de a i se pune la dispozi]ie informa]iile [i timpul necesar pentru preg`tirea ap`r`rii. Avocatul din oficiu are

Onorariile prev`zute mai sus se majoreaz` cu 50% în cazurile în care asisten]a juridic` din oficiu este asigurat` pe timp de
noapte, în zilele de sâmb`t` sau în s`rb`torile legale.

dreptul de a lua oricând leg`tura cu clientul s`u113. Nu exist` prevederi legale care s` limiteze acest drept sau s`-l
condi]ioneze de aprob`ri ale organelor de cercetare penal`, odat` ap`r`torul ales sau desemnat.

Un onorariu de 80 RON se pl`te[te pentru fiecare parte v`t`mat`, parte civil` sau parte civilmente responsabil` asistat` din

Ap`r`torul desemnat din oficiu este obligat s` asigure asisten]a juridic` a învinuitului sau inculpatului114. El trebuie s` depun`

oficiu sau la cerere în cursul judec`]ii, atunci când una sau mai multe persoane au calitatea de parte v`t`mat`, parte civil`

toat` diligen]a pentru ap`rarea libert`]ilor, drepturilor [i intereselor legitime ale clientului, obliga]iile sale profesionale fiind

sau parte responsabil` civilmente. Onorariul se acord` separat pentru fiecare grad de jurisdic]ie.

detaliate în art. 138 [i 139 din Statutul profesiei.
Ap`r`torul învinuitului sau inculpatului are dreptul s` asiste la efectuarea oric`rui act de urm`rire penal`. Prin Decizia cu

Plata cheltuielilor judiciare se dispune de c`tre organul de cercetare penal` prin ordonan]`117 sau de c`tre instan]` prin

nr. 1086 din 20/11/2007, Curtea Constitu]ional` a României a declarat neconstitu]ionale prevederile Codului de Procedur`

hot`râre118. Prin referatul întocmit de c`tre organul de cercetare penal` cu prilejul trimiterii în judecat`, se prev`d cheltuielile

Penal` care limitau exercitarea acestui drept la actele de urm`rire penal` care implic` audierea sau prezen]a învinuitului

judiciare119, care includ onorariile ap`r`torilor120. Asupra asisten]ei juridice acordate din oficiu în faza urm`ririi penale, când

sau inculpatului; prin aceea[i decizie au fost declarate neconstitu]ionale prevederile art. 173 alin (1) din Codul de Procedur`

aceasta se termin` prin trimiterea în judecat`, instan]a dispune prin încheiere la primul termen de judecat` cu procedura

Penal`, care limitau prezen]a ap`r`torului p`r]ii v`t`mate, al p`r]ii civile [i al p`r]ii responsabile civilmente la efectuarea

complet`121. În situa]iile în care procurorul a solu]ionat cauza dispunând – prin ordonan]`, scoaterea de sub urm`rire penal`

actelor de urm`rire penal` care implicau audierea sau prezen]a p`r]ii c`reia îi asigur` ap`rarea.

sau încetarea urm`ririi penale, plata onorariului se face pe baza ordonan]ei respective122 .

Persoana re]inut` sau arestat` are dreptul s` ia contact cu ap`r`torul, asigurându-i-se confiden]ialitatea convorbirilor.

De[i în protocolul încheiat în iulie 2005 între Ministerul de Justi]ie [i Uniunea Na]ional` a Barourilor din România se prev`d

Ap`r`torul are dreptul de a se plânge, potrivit art. 275, dac` cererile sale nu au fost acceptate. În cursul judec`rii, ap`r`torul

onorarii separate pentru ap`rarea asigurat` la luarea, înlocuirea, men]inerea, prelungirea, revocarea m`surilor provizorii,

are dreptul s` asiste pe inculpat, s` exercite drepturile procesuale ale acestuia, iar în cazul cînd inculpatul este arestat, s`

atât acest protocol, cât [i Codul de Procedur` Penal`, omit s` prevad` expres posibilitatea ca prin încheierea dat` de c`tre

ia contact cu acesta115.

instan]` cu acest prilej, s` se dispun` [i plata onorariului. Nu este precizat` posibilitatea defalc`rii acestor cheltuieli, pentru

Pentru nerespectarea îndatoririlor profesionale, baroul poate aplica sanc]iuni culminând cu excluderea din profesie116.

situa]ia în care în cauz` apar mai mul]i avoca]i din oficiu, sau un avocat din oficiu urmat de unul ales, \ns` posibilitatea unei
defalc`ri sau pl`]i par]iale nu este nici interzis`.

5.4. Aspecte financiare. Onorariile. Avocatul care acord` asisten]` judiciar` gratuit` are dreptul la un onorariu
stabilit conform protocolului \ncheiat de Ministerul Justi]iei [i Uniunea Avoca]ilor din România, potrivit naturii [i gradului de
dificultate al cazului.

5.4.2. Dac` art. 159 din Statutul Profesiei de avocat stabile[te c` avocatul care acord` asisten]a judiciar` obligatorie
are dreptul de a încasa onorariul potrivit tarifelor stabilite mai sus, reglement`rile nu men]ioneaz` onorariul avocatului care
acord` asisten]` gratuit` în urma cererii înaintate de c`tre justi]iabil (învinui/inculpat, parte civil` sau parte v`t`mat`) direct

5.4.1. În cazurile în care asisten]a judiciar` gratuit` este acordat` în baza cererii instan]ei sau a procurorului,

decanului baroului, în temeiul art. 68 alin (2) din legea 51/1995. Acesta pare a avea doar posibilitatea de a-[i recupera

onorariul este pl`tit din fondurile Ministerului Justi]iei. În cazurile în care asisten]a judiciar` gratuit` este acordat` ca urmare

onorariul, estimat de c`tre Barou, de la partea advers`, dac` aceasta cade în preten]ii. De asemenea, dac` se dovede[te c`

a cererii organelor administra]iei publice locale, onorariul este suportat din fondurile acestor autorit`]i. |n prezent, onorariile

partea a ob]inut ilicit asisten]` judiciar` gratuit`, aceasta va suporta remunera]ia cuvenit` avocatului123.

avoca]ilor care acord` asisten]` judiciar` sunt cele stabilite prin Protocolului încheiat la 23/06/2005 de Ministerul Justi]iei
cu Uniunea Barourilor din România.
În cazurile în care asisten]a judiciar` gratuit` pentru învinuit sau inculpat este obligatorie [ i este desemnat un
avocat din oficiu, Ministerul Justi]iei va pl`ti din fondurile proprii urm`toarele onorarii:

5.4.3. În cazul asisten]ei judiciare gratuite acordate p`r]ii v`t`mate sau p`r]ii civile în baza Legii 211/2004, fondurile
necesare pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite se asigur` din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justi]iei, [i
onorariul este diferit, în limita unei sume echivalente cu dou` salarii de baz` minime brute pe ]ar`, stabilite pentru anul în

• 100 RON pentru fiecare învinuit sau inculpat asistat din oficiu în cursul urm`ririi penale, atunci când una sau cel

care victima a formulat cererea de asisten]` judiciar` gratuit`124. Expresia “în limita” apare a defini un plafon maxim pân` la

mult dou` persoane au calitatea de învinuit sau inculpat în cauz`. Onorariul se acord` o singur` dat` pentru întreaga durat`

care se poate acorda onorariul avocatului care acord` asisten]a judiciar` gratuit`, instituind o excep]ie de la prevederile

a urm`ririi penale;

Protocolului general.

• 100 RON pentru fiecare învinuit sau inculpat asistat din oficiu în cursul judec`]ii, atunci când una sau cel mult
dou` persoane au calitatea de învinuit sau inculpat în cauz`. Onorariul se acord` separat pentru fiecare grad de jurisdic]ie;

5.5. Aspecte financiare. Cheltuielile judiciare. Conform art. 191 din Codul de Procedur` Penal`, ca principiu,

• 150 RON pentru fiecare învinuit sau inculpat asistat din oficiu în cursul urm`ririi penale, atunci când cel pu]in 3

cheltuielile judiciare avansate de stat se recupereaz` de la inculpat \n caz de condamnare, fiind exceptate cheltuielile pentru

persoane au calitatea de învinuit sau inculpat în cauz`. Onorariul se acord` separat pentru fiecare grad de jurisdic]ie;
• 150 RON pentru fiecare învinuit asistat din oficiu în cursul judec`]ii, atunci când cel pu]in 3 persoane au calitatea
de învinuit sau inculpat în cauz`. Onorariul se acord` separat pentru fiecare grad de jurisdic]ie;
• 40 RON pentru asisten]a juridic` acordat` din oficiu în cazul lu`rii, înlocuirii, revoc`rii, încet`rii, prelungirii sau
men]inerii m`surilor preventive;
• 40 RON pentru asisten]a juridic` acordat` din oficiu în cazurile prev`zute de Titlul III Executarea hot`rârilor penale
[i Titlul IV Proceduri Speciale din Partea special` a Codului de Procedur` Penal`.

asisten]a gratuit`, care r`mån \n sarcina statului125. Pe de alt` parte, din coroborarea prevederilor art. 192 alin (1) CPP cu
cele ale art. 189 alin (1) CPP rezult` c`, în caz de achitare sau de încetare a procesului penal în faza de judecat`, partea
v`t`mat` [i partea civil` ar putea fi obligate la plata cheltuielilor judiciare c`tre stat, inclusiv a onorariului avocatului care a
asigurat asisten]a judiciar` gratuit` a inculpatului.
Nu exist` îns` o reglementare special` în ceea ce prive[te recuperarea sumelor avansate de c`tre stat, pentru ipoteza în care
asisten]a gratuit` a fost acordat` victimei, conform legii 211/2004 sau legii 217/2003. Prin urmare, în aceast` materie vor fi
incidente fie dispozi]iile Codului de Procedur` Penal`, fie cele ale Codului de Procedur` Civil`, \n func]ie de natura cauzei
pentru care a fost primit` asisten]a.
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Art. 6 alin. (3) lit.c) din Conven]ia European` a Drepturilor Omului.
Art. 47.
Curtea European` a Drepturilor Omului în Daud c. Portugaliei (1998).
4
Directiva Consiliului Europei 2002/8/EC din 27 ianuarie 2003 privind pentru îmbun`t`]irea accesului la justi]ie în problemele
de litigiu extrateritorial (transfrontalier), prin stabilirea unui minimum de reglement`ri comune, legate de asisten]a juridic`
acordat` în cazul apari]iei unor asemenea litigii.
5
Art. 91 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.
6
Art. 75 alin. (1) CPC.
7
Textul complet al actelor normative listate în aceast` sec]iune poate fi lecturat la
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/repert/19.htm
8
Textul integral este disponibil la: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG.
9
Curtea European` a Drepturilor Omului în Golder vs. UK (1975).
10
Curtea European` a Drepturilor Omului în P, C and S vs UK (2002)
11
Idem, în Steel and Morris c. Marii Britanii (2005).
12
Idem, în A.B. vs Slovacia (2003), Steel and Morris, supra.
13
Idem, în Steel and Morris, supra.
14
Recomandarea R (93) 1 a Comitetului de Mini[tri, referitor la accesul efectiv la justi]ie pentru persoanele foarte s`race, din
8/01/1993.
15
Urm`toarele paragrafe sunt extrase din Directiva 2002/8/EC a Consiliului Europei pentru \mbun`t`]irea accesului la justi]ie
\n dispute transfrontaliere, prin stabilirea de reguli comune minime privind asisten]a judiciar` pentru aceste dispute.
16
Curtea European` a Drepturilor Omului în Boner c. UK (1994)
17
Idem, în Pakelli c. Germaniei, (1983).
18
Idem, în Daud c. Portugaliei (1998)
19
Idem, în Artico c. Italiei (1980)
20
Urm`torul paragraf reprezint` un extras din Recomandarea Rec (2000) 21 a Comitetului de Mini[tri referitor la libertarea
de exercitare a profesiei de avocat, din 25/10/2000.
21
De exemplu, art. 37 alin (2) din Legea 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, care prevede c` p`rin]ii
care solicit` redarea exerci]iului drepturilor p`rinte[ti beneficiaz` de asisten]` juridic` gratuit`, în condi]iile legii.
22
Articolul 75 alin. (1) din Codul de procedur` civil`, art. 17 din Legea 146/1997, art. 68 (1) din Legea 51/1995.
23
Adic` de acordarea de scutiri, reduceri, e[alon`ri sau amån`ri pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar
[i a cau]iunilor [i/sau de ap`rarea [i asisten]a gratuit` printr-un avocat desemnat de c`tre Barou.
24
Art. 77 alin. (1) CPC.
25
Art. 77 alin. (2) CPC.
26
Decizia Cur]ii Supreme de Justi]ie (Sec]ia Comercial`) nr. 733 din 7 februarie 2003 stabilea c` prezentarea unor acte
medicale care atest` faptul c` reclamantul se încadra în gradul II de invaliditate [i este încadrat într-o categorie de persoane
cu handicap, care necesit` protec]ie social`, precum [i prezentarea unui talon de pensie care face dovada unui venit de
1.365.828 lei lunar fac pe deplin dovada c` reclamantul nu este în stare s` fac` fa]` cheltuielilor unei judec`]i [i, în consecin]`,
este eligibil pentru a primi asisten]` judiciar` gratuit`.
27
Art. 78 alin. (1) CPC. Asisten]a judiciar` nu se suspend` în cursul noilor cercet`ri.
28
|ncheierea nu este supus` nici unei c`i de atac (art. 79 CPC).
29
Curtea European` a Drepturilor Omului în Tolstoy-Miloslavsky c. Marii Britanii, (1995). În acest sens, vezi [i Deciziile Cur]ii
Constitu]ionale a României nr. 41 din 12 aprilie 1995 sau 183 din 16 noiembrie 1999.
30
Idem, în Teltronic¬CATV c. Poloniei, (2006)
31
Curtea European` a Drepturilor Omului în Weisman [i al]ii c. României, (2006). De altfel, în aceast` decizie, Curtea a criticat
statul român pentru sistemul de percepere al taxelor de timbru, care nu este justificat nici de circumstan]ele specifice ale
cazului, nici de posibilit`]ile financiare ale reclamantului.
32
Art.76 alin. 1 CPC.
33
Art. 77 alin. (3) CPC.
34
Art. 79 CPC.
35
De exemplu, în Decizia 264 din 24 iunie 2003.
36
Art. 76 alin. (1) [i art. 77 alin. (4) CPC, art. 68 din Legea 51/1995.
37
De exemplu, în materie penal`.
38
Acesta fiind cazul prev`zut de art. 77 alin. (4).
39
Art. 68 alin. (1)
40
Art. 68 alin. (2).
41
Art. 79 CPC. Vezi [i Nota 35 supra.
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Art. 53 alin. (2) lit u) din Legea 51/1995.
Art. 39 din Legea 51/1995, art. 217 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.
44
Art 157 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat.
45
Art. 77 alin. (4).
46
Art. 68 alin. (1).
47
Art. 156 – 157 din Statut.
48
Art. 144(2) din Statutul profesiei de avocat din 13.01.2005.
49
Art. 68 alin. (3) din Legea 51/1995.
50
Art. 217 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.
51
Ministerul de Justi]ie, organe ale administra]iei publice locale (art. 156 alin. (3) coroborat cu art. 69 alin. (2).
52
Art. 81 alin. (1) [i (2) CPC.
53
Sau pentru care a primit amån`ri, reduceri sau e[alon`ri.
54
Curtea European` a Drepturilor Omului în Daud c. Portugaliei, supra.
55
Idem.
56
Art. 156 (2) din Statutul profesiei de avocat.
57
Vezi [i Anexa 2.
58
Art. 139 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat.
59
Art. 252 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat
60
Art. 264 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat.
61
Procedura este detaliat` \n art. 264 – 274 din Statutul profesiei de avocat.
62
Art. 73 alin. (1) din Legea 51/1995.
63
Art. 108 indice 1-3 CPC.
64
Art. 108.1 alin. (1) pct. 2 lit. b CPC.
65
A se vedea comentariul de la sec]iunea 1, supra, privind consilierea juridic` gratuit`.
66
Art. 37 alin. (3) din Legea 188/2000.
67
Curtea European` a Drepturilor Omului în Granger c. Marii Britanii (1990), Benham c. Marii Britanii (1996)
68
Idem, în Hoag c. Fran]ei (1992), Quaranta c. Elvetiei ( 1991)
69
Curtea European` a Drepturilor Omului în Benham c. Marii Britanii, (1996)
70
Idem, în Twalib c. Greciei (1998)
71
Respectiv con]inutul actelor premerg`toare, durata investiga]iilor [i impactul asupra situa]iei acuzatului . Curtea European`
a Drepturilor Omului în Imbroscia c. Elve]iei (1993), Murray c. Marii Britanii (1996), Ocalan c. Turciei (2003). Curtea
Constitu]ional` a României a ezitat pân` acum s` adopte acest punct de vedere – vezi, de exemplu, Decizia nr. 17 din 9
februarie 1999 sau Decizia nr. 141 din 5 octombrie 1999.
72
Curtea European` a Drepturilor Omului în Artico, supra.
73
Idem, în Megyeri c. Germaniei, (1992).
74
Idem, în Croissant c. Germaniei(1992)
75
Idem, în Godi c. Italiei (1984)
76
Idem, în Albert [i Le Compte c. Belgiei (1983).
77
Curtea European` a Drepturilor Omului în Twalib, supra.
78
Idem, în Godi, supra.
79
Idem în X c. Austriei.
80
Art. 171 CPP.
81
Art. 173 alin. (3) CPP.
82
Art. 18 alin. (1) din Legea 211/2004.
83
Art. 68 alin. (1) din Legea 51/1995.
84
Art. 68 alin. (2), idem supra.
85
De exemplu, art. 44 din Legea 678/2001 privind prevenirea [i combaterea traficului de persoane, care prevede c` victimele
traficului de fiin]e umane au dreptul sa primeasc` asisten]` juridic` obligatorie pentru a putea s` î[i exercite drepturile în
cadrul procedurilor penale prev`zute de lege, în toate fazele procesului penal.
86
Art. 171 alin. (2), (3) [i (4) CPP.
87
Art. 434.3 [i 437 CPP.
88
Art. 171 alin. (3) CPP.
89
Art. 174 alin. (4) indice 1 CPP.
90
Art. 68 si 69 din Legea 51/1995 privind organizarea [i exercitarea profesiei de avocat, prevederi care nu fac nici un fel de
distinc]ie în func]ie de natura penal` sau civil` a cauzei. Vezi [i sec]. 3.3.1. supra.
91
Art. 173 alin. (3) CPP.
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Art. 14 [i 15 din Legea 211/2004.
Termenul folosit de Legea 211/2004 este “asisten]a juridic` gratuit`”, de[i se refer` la asistarea de c`tre avocat \n cursul
procesului penal, fiind, de fapt, o form` de asisten]` judiciar`.
94
Idem, art. 16 alin. (1) [i (2).
95
Idem. art. 16 alin. (4).
96
Art. 17 (2) (f) Cererea trebuie s` cuprind` (…) numele, prenumele [i forma de exercitare a profesiei de avocat de c`tre
ap`r`torul ales sau men]iunea c` victima nu [i-a ales un ap`r`tor.
97
Asisten]a juridic` gratuit` se acord` fiecarei victime pe tot parcursul procesului, \n limita unei sume echivalente cu dou`
salarii de baz` minime brute pe ]ar`, stabilite pentru anul \n care victima a formulat cererea de asisten]` juridic` gratuit`
(art. 17).
98
Art. 17 (1) din Lege.
99
Art. 17 alin. (3).
100
Idem, art. 19.
101
Idem, art. 20 alin. (3).
102
Vezi pct. 2.2., supra.
103
Art. 68 [i 69.
104
Legea 51/1995 privind organizarea [i exercitarea profesiei de avocat care nu face nici un fel de distinc]ie în func]ie de
natura penal` sau civil` a cauzei, sau de calitatea procesuala a persoanei care o solicit`.
105
Sunt aplicabile comentariile de la pct. 3.3.1. supra [i 2 supra.
106
Legea nu prevede posibilitatea revoc`rii asisten]ei judiciare gratuite \n materie penal`, nici m`car \n situa]iile \n care starea
material` a solicitantului a constituit motivul acord`rii asisten]ei (de exemplu, \n cazul prev`zut de art. 15 din Legea 211/2004).
Excep]ia o constituie doar asisten]a judiciar` acordat` \n mod direct de c`tre decanul baroului, \n situa]ia prev`zuta de art.
68 alin. (2) din Legea 51/1995. Art. 161 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat prevede c` asisten]a juridic` gratuit` poate fi
retras` de c`tre decanul baroului dac` se dovede[te c` a fost ob]inut` f`r` prezentarea st`rii materiale reale a p`r]ii ori
dac` aceast` stare s-a ameliorat [i permite plata onorariului.
107
Art. 171 (4) CPP.
108
Art. 156 – 157 din Statut.
109
Art. 17 (2) (f) Cererea trebuie s` cuprind` (…) numele, prenumele [i forma de exercitare a profesiei de avocat de c`tre
ap`r`torul ales sau men]iunea c` victima nu [i-a ales un ap`r`tor.
110
Asisten]a juridic` gratuit` se acord` fiec`rei victime pe tot parcursul procesului, \n limita unei sume echivalente cu dou`
salarii de baza minime brute pe ]ar`, stabilite pentru anul \n care victima a formulat cererea de asisten]` juridic` gratuit`
(art. 17).
111
Art. 153 din Statut.
112
Idem, art. 158. Vezi [i cap. II, pct. 3.3.2. supra. La terminarea lucr`rilor din dosar, în vederea ob]inerii onorariului, avocatul
care a asigurat asisten]a judiciar` are obliga]ia de a completa un referat tipizat, care se semneaz` de c`tre pre[edintele
instan]ei sau, dup` caz, de c`tre organul de urm`rire penal`. Referatul se depune ulterior la serviciul de asisten]` judiciar`
a baroului, spre avizare.
113
Art. 172 din Codul de Procedur` Penal`.
114
Art. 172 (8).
115
Art. 172 CPP.
116
Vezi cap. II, sect. 3.3.4, supra.
117
Art. 245 lit. d) CPP.
118
Art. 349 [i 443 CPP.
119
Art. 260 lit c) CPP.
120
Art. 189 CPP.
121
Art. 4 alin. (1) din Protocolul din 23/06/2005 încheiat de c`tre Ministerul Justi]iei [i Uniunea Na]ional` a Barourilor din
România.
122
Idem, art. 4 alin (2).
123
Art. 161 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat. A[a cum am ar`tat mai sus, aceast` prevedere \[i g`se[te aplicabilitatea,
\n materie penal`, numai \n cazul \n care asisten]a judiciar` gratuit` a fost acordat` \n baza art. 68 alin. (2) din Legea 51/1995.
124
Art. 18 alin. (1) din Legea 211/2004.
125
Art. 191 alin. (1) CPP.
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31.1.2003

Buletinul Oficial al Comunit`]ilor Europene

L 26/41

DIRECTIVA CONSILIULUI Nr. 2002/8/EC
din 27 ianuarie 2003
pentru îmbun`t`]irea accesului la justi]ie în problemele de litigiu extrateritorial
(transfrontalier), prin stabilirea unui minimum de reglement`ri comune, legate de
asisten]a juridic` acordat` în cazul apari]iei unor asemenea litigii
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avånd \n vedere Tratatul de constituire a Comunit`]ii Europene [i f`când referire la Articolele 61(c) [i 67,
avånd \n vedere propunerea Comisiei (1 ),
avånd \n vedere avizul Parlamentului European (2 ),
avånd \n vedere avizul Comitetului Economic [i Social (3 ),
\ntrucåt:
(1)
Uniunea European` [i-a stabilit ca obiectiv men]inerea [i dezvoltarea unui spa]iu de libertate, securitate [i justi]ie,
în cadrul c`ruia se asigur` libera circula]ie a persoanelor. Pentru realizarea treptat` a unui astfel de spa]iu, Comunitatea
trebuie s` adopte, \ntre altele, m`surile \n domeniul cooper`rii judiciare în materie civil` care sunt necesare pentru buna
func]ionare a pie]ei interne.

ANEXA 1

(2)
Articolul 65 litera (c) din tratat prevede, între altele, m`suri ce vizeaz` eliminarea obstacolelor în calea bunei
desf`[ur`ri a procedurilor civile, la nevoie prin înlesnirea compatibilit`]ii normelor de procedur` civil` aplicabile în statele
membre.
(3)
Consiliul European, întrunit la Tampere, la 15 [i 16 octombrie 1999, a invitat Consiliul s` stabileasc` standarde
minime care s` garanteze un nivel corespunz`tor de asisten]` judiciar` în cauzele transfrontaliere în întreaga Uniune.
(4)
Toate statele membre sunt p`r]i la Conven]ia european` pentru ap`rarea drepturilor omului [i a libert`]ilor
fundamentale din 4 noiembrie 1950. Materiile reglementate de prezenta directiv` sunt conforme cu respectiva conven]ie, în
special principiul egalit`]ii ambelor p`r]i într-un litigiu.
(5)
Prezenta directiv` vizeaz` s` promoveze acordarea asisten]ei judiciare în litigiile transfrontaliere oric`rei persoane
care nu dispune de resurse suficiente, atunci când aceast` asisten]` este necesar` pentru a asigura accesul efectiv la justi]ie.
Accesul la justi]ie este un drept general recunoscut care este, de asemenea, reafirmat la articolul 47 din Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene.
(6)
Nici lipsa de resurse a unei p`r]i într-un litigiu, indiferent dac` aceasta are calitatea de reclamant sau pârât, nici
dificult`]ile care decurg din caracterul transfrontalier al unui litigiu, nu trebuie s` constituie obstacole în calea accesului
efectiv la justi]ie.
(7)
Având în vedere c` obiectivele prezentei directive nu pot fi suficient realizate de c`tre statele membre, dar pot fi, prin
urmare, mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua m`suri în conformitate cu principiul subsidiarit`]ii
prev`zut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul propor]ionalit`]ii, astfel cum este enun]at la articolul respectiv,
prezentul regulament nu dep`[e[te ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.
(8)
Prezenta directiv` are ca obiectiv principal garantarea unui nivel corespunz`tor al asisten]ei judiciare în litigiile
transfrontaliere prin stabilirea anumitor standarde minime comune cu privire la asisten]a judiciar` în astfel de litigii. O
directiv` a Consiliului este instrumentul legislativ cel mai adecvat pentru atingerea unui astfel de obiectiv.
(9)

Prezenta directiv` se aplic` în cazul litigiilor transfrontaliere în materie civil` [i comercial`.
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(10)
Orice persoan` implicat` într-un litigiu în materie civil` sau comercial` reglementat` de prezenta directiv` trebuie
s` aib` posibilitatea s` î[i valorifice drepturile în instan]`, chiar dac` situa]ia financiar` personal` o împiedic` s` poat`
suporta cheltuielile de judecat`. Asisten]a judiciar` se consider` a fi corespunz`toare atunci când aceasta îi permite
beneficiarului s` aib` acces efectiv la justi]ie în condi]iile prev`zute de prezenta directiv`.
(11)
Asisten]a judiciar` trebuie s` acopere consilierea precontencioas` în vederea ajungerii la un acord înainte de
ini]ierea unei proceduri judiciare, asisten]a judiciar` în vederea sesiz`rii unei instan]e [i reprezentarea în justi]ie, precum [i
plata cheltuielilor de judecat` sau exonerarea de la plata acestora.

(23)
Dat fiind c` asisten]a judiciar` se acord` de statul membru al instan]ei sau în care se solicit` executarea, cu excep]ia
consilierii acordate în faza precontencioas` în cazul în care solicitantul asisten]ei judiciare nu î[i are domiciliul sau re[edin]a
obi[nuit` în statul membru al instan]ei, acest stat membru trebuie s` aplice propria legisla]ie, în conformitate cu principiile
prezentei directive.

(12)
Dreptul intern al statului membru în care se afl` instan]a sau în care se solicit` executarea hot`rârii este cel care
stabile[te dac` cheltuielile de judecat` pot include cheltuielile p`r]ii adverse pe care beneficiarul asisten]ei judiciare este
obligat s` le pl`teasc`.

(24)
Se cuvine ca asisten]a judiciar` s` fie acordat` sau respins` de autoritatea competent` din statul membru al
instan]ei sau în care trebuie executat` hot`rârea. Acest lucru este valabil atât în cazul în care instan]a solu]ioneaz` cauza
pe fond, cât [i atunci când aceasta trebuie în primul rând s` se pronun]e asupra competen]ei sale.

(13)
To]i cet`]enii Uniunii, indiferent unde î[i au domiciliul sau re[edin]a obi[nuit` pe teritoriul unui stat membru, trebuie
s` fie eligibili pentru acordarea asisten]ei judiciare în litigiile transfrontaliere, în cazul în care îndeplinesc condi]iile prev`zute
de prezenta directiv`. Acest lucru este valabil [i pentru resortisan]ii unor ]`ri ter]e care î[i au re[edin]a obi[nuit` pe teritoriul
unui stat membru [i care locuiesc în mod legal pe teritoriul unui stat membru.

(25)
Cooperarea judiciar` în materie civil` ar trebui organizat` între statele membre pentru a încuraja informarea
publicului [i a speciali[tilor, precum [i pentru a simplifica [i a accelera transmiterea cererilor de asisten]` judiciar` între
statele membre.

(14)
Ar trebui ca statele membre s` aib` libertatea de a stabili pragurile minime peste care se prezum` c` o persoan`
poate s` suporte cheltuielile de judecat`, în condi]iile definite de prezenta directiv`. Aceste praguri se stabilesc ]inând cont
de diferi]i factori obiectivi, precum veniturile, capitalul de]inut sau situa]ia familial`.
(15)
Cu toate acestea, obiectivul prezentei directive nu ar putea fi atins în cazul în care nu s-ar fi dat posibilitatea
solicitan]ilor asisten]ei judiciare de a dovedi c` nu pot suporta cheltuielile de judecat`, chiar dac` resursele lor dep`[esc
pragul stabilit de statul membru al instan]ei. Atunci când evalueaz` dac` asisten]a judiciar` trebuie acordat` pe aceast`
baz`, autorit`]ile statului membru al instan]ei pot lua în considerare elemente care arat` c` solicitantul îndepline[te criteriile
de admisibilitate financiar` în statul membru în care acesta î[i are domiciliul sau re[edin]a obi[nuit`.
(16)
Posibilitatea, în acest caz, de a recurge la alte mecanisme care asigur` accesul efectiv la justi]ie nu constituie o
form` de asisten]` judiciar`. Cu toate acestea, prezenta posibilitate poate s` conduc` la prezum]ia c` persoana în cauz`
poate s` suporte cheltuielile de judecat` în ciuda situa]iei sale financiare nefavorabile.

(26)
Mecanismele de comunicare [i de transmitere prev`zute de prezenta directiv` se inspir` direct din cele instituite
prin Acordul european privind transmiterea cererilor de asisten]` judiciar` semnat la Strasburg, la 27 ianuarie 1977, denumit
în continuare "acordul din 1977". Se stabile[te un termen, care nu este prev`zut de acordul din 1977, pentru transmiterea
cererilor de asisten]` judiciar`. Un termen relativ scurt contribuie la buna func]ionare a justi]iei.
(27)
Informa]iile transmise în temeiul prezentei directive ar trebui s` beneficieze de protec]ie. Dat fiind c` Directiva
95/46/CE a Parlamentului European [i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protec]ia persoanelor fizice în ceea ce
prive[te prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date (5) [i Directiva 97/66/CE a Parlamentului
European [i a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor cu caracter personal [i protec]ia vie]ii private în
sectorul telecomunica]iilor (6) sunt aplicabile, nu este necesar ca prezenta directiv` s` prevad` dispozi]ii speciale cu privire
la protec]ia datelor.
(28)
Stabilirea unui formular tip pentru cererile de asisten]` judiciar` [i pentru transmiterea cererilor de asisten]`
judiciar` în cazul litigiilor transfrontaliere va simplifica [i va accelera procedurile.

(17)
Ar trebui ca statele membre s` aib` posibilitatea de a respinge cererile de asisten]` judiciar` privind ac]iuni care
sunt în mod evident neîntemeiate sau din motive legate de temeinicia ac]iunii, în m`sura în care se acord` consiliere în faza
precontencioas` [i se garanteaz` accesul la justi]ie. Atunci când hot`r`sc cu privire la temeinicia unei cereri, statele membre
pot respinge orice cerere de asisten]` judiciar` în cazul în care solicitantul pretinde daune-interese pentru atingere adus`
reputa]iei sale, în condi]iile în care acesta nu a suferit nici un prejudiciu material sau financiar, sau în cazul în care este vorba
de o revendicare ce decurge direct din activit`]ile comerciale ale solicitantului sau din activit`]ile acestuia în calitate de
lucr`tor care desf`[oar` o activitate independent`.

(29)
În plus, aceste formulare de cerere, precum [i formularele de cerere na]ionale, ar trebui s` fie puse la dispozi]ia
publicului la nivel european prin intermediul sistemului de informare al Re]elei Judiciare Europene, create în conformitate
cu Decizia 2001/470/CE (7).

(18)
Complexitatea sistemelor judiciare din statele membre [i diferen]ele dintre acestea, precum [i costurile inerente
caracterului transfrontalier al litigiilor nu trebuie s` împiedice accesul la justi]ie. Asisten]a judiciar` trebuie, în consecin]`,
s` acopere costurile legate direct de caracterul transfrontalier al unui litigiu.

(31)
Ar trebui precizat c` stabilirea unor standarde minime pentru litigiile transfrontaliere nu împiedic` statele membre
s` adopte dispozi]ii mai favorabile pentru solicitan]ii de asisten]` judiciar` [i pentru beneficiarii acesteia.

(19)
Pentru a stabili dac` este necesar` prezen]a fizic` a unei persoane la [edin]e, instan]ele de judecat` dintr-un stat
membru ar trebui s` ]in` cont de toate avantajele pe care le ofer` posibilit`]ile prev`zute de Regulamentul (CE) nr. 1206/2001
al Consiliului din 28 mai privind cooperarea între instan]ele statelor membre în domeniul ob]inerii de probe în materie civil`
sau comercial` (4).
(20)
În cazul în care se acord` asisten]a judiciar`, aceasta trebuie s` acopere întreaga procedur`, inclusiv cheltuielile
efectuate pentru executarea hot`rârii; beneficiarul ar trebui s` primeasc` în continuare respectiva asisten]` în cazul în care
o cale de atac este exercitat` împotriva sa sau el exercit` o cale de atac, în m`sura în care condi]iile referitoare la resursele
financiare [i la fondul litigiului continu` s` fie îndeplinite.
(21)
Asisten]a judiciar` trebuie s` fie acordat` în acelea[i condi]ii, atât în cazul procedurilor judiciare tradi]ionale, cât
[i în cazul procedurilor extrajudiciare, precum medierea, atunci când legisla]ia impune recurgerea la astfel de proceduri
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sau o instan]` trimite p`r]ile la o astfel de procedur`.
(22)
De asemenea, asisten]a judiciar` trebuie s` fie acordat` pentru executarea actelor autentice în alt stat membru,
în condi]iile definite de prezenta directiv`.

(30)
M`surile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui luate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competen]elor de executare
conferite Comisiei (8).

(32)
Acordul din 1977 [i Protocolul adi]ional la Acordul european privind transmiterea cererilor de asisten]` judiciar`,
semnat la Moscova, în 2001, se aplic` în continuare în rela]iile dintre statele membre [i ]`rile ter]e care sunt p`r]i la acordul
din 1977 sau la protocol. Îns` prezenta directiv` are prioritate fa]` de dispozi]iile Acordului 1977 [i ale Protocolului în rela]iile
dintre statele membre.
(33)
Regatul Unit [i Irlanda, în conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind pozi]ia Regatului Unit [i Irlandei anexat
la Tratatul privind Uniunea European` [i Tratatul de instituire a Comunit`]ii Europene, au notificat dorin]a lor de participare
la adoptarea prezentei directive.
(34)
În conformitate cu articolele 1 [i 2 din Protocolul privind pozi]ia Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea
European` [i Tratatul de instituire a Comunit`]ii Europene, Danemarca nu particip` la adoptarea prezentului regulament [i,
prin urmare, nu are obliga]ii în temeiul acestuia [i nu se supune aplic`rii sale.
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ADOPT~ PREZENTA DIRECTIV~:

CAPITOLUL I
DOMENIU DE APLICARE {I DEFINI}II
Articolul 1
Obiective [i domeniu de aplicare
(1) Scopul prezentei directive este de a îmbun`t`]i accesul la justi]ie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor
norme minime comune cu privire la asisten]a judiciar` acordat` în astfel de litigii.
(2) Prezenta directiv` se aplic`, în litigiile transfrontaliere, în materie civil` [i comercial` indiferent de tipul instan]ei.
Ea nu se aplic` în mod special materiilor fiscale, vamale sau administrative.
(3) În scopul prezentei directive, "stat membru" înseamn` toate statele membre, cu excep]ia Danemarcei.

Articolul 2
Litigii transfrontaliere
(1) În sensul prezentei directive, prin litigiu transfrontalier se în]elege orice litigiu în care partea care solicit`
asisten]` judiciar` în temeiul prezentei directive î[i are domiciliul sau re[edin]a obi[nuit` într-un alt stat membru decât cel
al instan]ei sau decât cel în care se execut` hot`rârea.

(5) Statele membre pot dispune ca autoritatea competent` s` poat` hot`rî c` beneficiarii asisten]ei judiciare trebuie
s` ramburseze aceast` asisten]` în tot sau în parte în cazul în care situa]ia lor financiar` s-a ameliorat în mod substan]ial
sau în cazul în care decizia de acordare a asisten]ei judiciare a fost luat` pe baza unor informa]ii incorecte furnizate de
beneficiar.

Articolul 4
Nediscriminare
Statele membre acord` asisten]` judiciar` f`r` discriminare cet`]enilor Uniunii [i cet`]enilor ]`rilor ter]e care
locuiesc în mod legal într-un stat membru.

CAPITOLUL III
CONDI}II DE ACORDARE A ASISTEN}EI
JUDICIARE {I NIVELUL ACESTEIA

(2) Statul membru în care o parte î[i are domiciliul se stabile[te în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul
(CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competen]a, recunoa[terea [i executarea hot`rârilor
judec`tore[ti în materie civil` [i comercial` (9).

Articolul 5
Condi]ii privind resursele financiare

(3) Momentul relevant pentru a stabili dac` este vorba de un litigiu transfrontalier este momentul depunerii cererii,
în conformitate cu prezenta directiv`.

(1) Statele membre acord` asisten]` judiciar` persoanelor men]ionate la articolul 3 alineatul (1), aflate în
incapacitate total` sau par]ial` de a suporta cheltuielile de judecat` men]ionate la articolul 3 alineatul (2) din cauza situa]iei
lor economice, pentru a le garanta accesul efectiv la justi]ie.

CAPITOLUL II
DREPTUL LA ASISTEN}~ JUDICIAR~
Articolul 3
Dreptul la asisten]` judiciar`
(1) Persoanele fizice implicate într-un litigiu reglementat de prezenta directiv` au dreptul s` beneficieze de asisten]`
judiciar` corespunz`toare, astfel încât s` li se garanteze accesul efectiv la justi]ie, în conformitate cu condi]iile stabilite de
prezenta directiv`.
(2) Asisten]a judiciar` se consider` a fi corespunz`toare atunci când garanteaz`:
(a) consilierea în faza precontencioas`, în vederea ajungerii la un acord înainte de ini]ierea unei
proceduri judiciare;
(b) asisten]a judiciar` [i reprezentarea în justi]ie, precum [i exonerarea de la plata cheltuielilor de
judecat` sau suportarea cheltuielilor de judecat` ale beneficiarului, inclusiv cheltuielile men]ionate la
articolul 7, precum [i onorariile persoanelor împuternicite de instan]` s` execute anumite acte în timpul
procedurii.
În statele membre în care partea care cade în preten]ii este obligat` la plata cheltuielilor p`r]ii adverse, asisten]a
judiciar`, în cazul în care beneficiarul cade în preten]ii, acoper` cheltuielile efectuate de partea advers`, în cazul în care
astfel de cheltuieli ar fi fost acoperite de asisten]a judiciar` în cazul în care beneficiarul ar fi avut domiciliul sau re[edin]a
obi[nuit` în statul membru al instan]ei.
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(3) Statele membre nu sunt obligate s` asigure asisten]` judiciar` sau reprezentare în justi]ie în cadrul procedurilor
special destinate s` permit` p`r]ilor litigante s` se apere singure, cu excep]ia cazului în care instan]a sau orice alt` autoritate
competent` decide altfel, pentru a garanta egalitatea p`r]ilor sau datorit` complexit`]ii cauzei.
(4) Statele membre pot solicita beneficiarilor asisten]ei judiciare s` contribuie în mod rezonabil la cheltuielile de
judecat` ]inând cont de condi]iile men]ionate la articolul 5.

(2) Situa]ia economic` a unei persoane este evaluat` de autoritatea competent` a statului membru al instan]ei,
]inând cont de diferi]i factori obiectivi, precum veniturile, capitalul de]inut sau situa]ia familial`, inclusiv o evaluare a
resurselor persoanelor care depind financiar de solicitant.
(3) Statele membre pot stabili praguri peste care se prezum` c` solicitantul asisten]ei judiciare poate suporta, în
tot sau în parte, cheltuielile de judecat` men]ionate la articolul 3 alineatul (2). Aceste praguri se definesc pe baza criteriilor
stabilite la alineatul (2) din prezentul articol.
(4) Pragurile definite în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol nu îi pot împiedica pe solicitan]ii asisten]ei
judiciare ale c`ror resurse dep`[esc aceste praguri s` beneficieze de asisten]` judiciar` în cazul în care ace[tia dovedesc
c` nu pot suporta cheltuielile de judecat` men]ionate la articolul 3 alineatul (2) din cauza diferen]elor de cost al vie]ii între
statul membru în care î[i au domiciliul sau re[edin]a obi[nuit` [i statul membru al instan]ei.
(5) Asisten]a judiciar` poate s` nu fie acordat` solicitantului în cazul în care acesta are, în respectivul caz, un acces
efectiv la alte mecanisme prin care sunt suportate cheltuielile de judecat` men]ionate la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 6
Condi]ii privind fondul litigiilor
(1) Statele membre pot dispune ca cererile de asisten]` judiciar` privind ac]iuni care par a fi în mod evident
neîntemeiate s` poat` fi respinse de autorit`]ile competente.
(2) În cazul în care se ofer` consiliere în faza precontencioas`, acordarea de asisten]` judiciar` suplimentar` poate
fi refuzat` sau poate înceta din motive privind temeinicia cauzei, cu condi]ia ca accesul la justi]ie s` fie garantat.
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(3) Atunci când iau o hot`râre privind temeinicia unei cereri [i f`r` a aduce atingere articolului 5, statele membre
]in cont de importan]a respectivei cauze pentru solicitant, dar pot lua în considerare [i natura cauzei în cazul în care

Articolul 11
Acte autentice

solicitantul pretinde daune-interese pentru atingere adus` reputa]iei sale, în condi]iile în care acesta nu a suferit nici un
prejudiciu material sau financiar, sau în cazul în care este vorba de o revendicare ce decurge direct din activit`]ile comerciale
ale solicitantului sau din activit`]ile acestuia în calitate de lucr`tor care desf`[oar` o activitate independent`.

Articolul 7
Cheltuieli legate de caracterul transfrontalier al unui litigiu
Asisten]a judiciar` acordat` în statul membru al instan]ei acoper` urm`toarele cheltuieli direct legate de natura
transfrontalier` a litigiului:
(a) interpretare;
(b) traducerea documentelor solicitate de instan]` sau de autoritatea competent` [i prezentate de beneficiar, care
sunt necesare pentru solu]ionarea litigiului [i
(c) cheltuielile de deplasare pe care solicitantul trebuie s` le suporte atunci când prezen]a fizic` la [edin]e a
persoanelor care trebuie s` sus]in` cauza solicitantului este impus` de legisla]ie sau de instan]a din statul membru respectiv
[i atunci când instan]a hot`r`[te c` nu exist` nicio alt` posibilitate ca respectivele persoanele s` fie ascultate în mod
corespunz`tor.

Articolul 8
Cheltuieli suportate de statul membru în care se afl` domiciliul sau re[edin]a obi[nuit`
Statul membru în care solicitantul asisten]ei judiciare î[i are domiciliul sau re[edin]a obi[nuit` acord` asisten]` judiciar`,
astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2), necesar` pentru a acoperi:
(a) cheltuielile privind asisten]a acordat` de un avocat local sau de orice alt` persoan` autorizat` de actele cu putere
de lege s` acorde consiliere juridic`, efectuate în statul membru respectiv pân` când cererea de asisten]` judiciar`, în
conformitate cu prezenta directiv`, este primit` în statul membru al instan]ei;
(b) traducerea cererii [i a documentelor anexate necesare, atunci când cererea este depus` la autorit`]ile statului
membru respectiv.

Articolul 9
Continuitatea asisten]ei judiciare
(1) Asisten]a judiciar` continu` s` fie acordat` beneficiarilor, în tot sau în parte, pentru a acoperi cheltuielile
efectuate pentru a ob]ine executarea hot`rârii în statul membru al instan]ei.

Asisten]a judiciar` se acord` pentru executarea actelor autentice într-un alt stat membru, în condi]iile definite de
prezenta directiv`.

CAPITOLUL IV
PROCEDUR~
Articolul 12
Autoritatea care acord` asisten]a judiciar`
Asisten]a judiciar` se acord` sau se refuz` de c`tre autoritatea competent` a statului membru al instan]ei, f`r` a
aduce atingere articolului 8.

Articolul 13
Depunerea [i transmiterea cererilor de asisten]` judiciar`
(1) Cererile de asisten]` judiciar` pot fi depuse fie:
(a) la autoritatea competent` a statului membru în care solicitantul î[i are domiciliul sau re[edin]a
obi[nuit` (autoritatea expeditoare), fie
(b) la autoritatea competent` a statului membru al instan]ei sau a statului membru în care hot`rârea
trebuie executat` (autoritatea primitoare);
(2) Cererile de asisten]` judiciar` se completeaz`, iar documentele anexate se traduc în:
(a) limba oficial` sau una dintre limbile statului membru al autorit`]ii primitoare competente, ce
corespunde uneia din limbile institu]iilor Comunit`]ii sau
(b) o alt` limb` pe care statul membru respectiv a indicat c` poate s` o accepte în conformitate cu
articolul 14 alineatul (3).
(3) Autorit`]ile expeditoare competente pot hot`rî s` refuze transmiterea unei cereri în cazul în care aceasta este
în mod evident:
(a) neîntemeiat`, sau

(2) Un beneficiar care a primit asisten]` judiciar` în statul membru al instan]ei prime[te asisten]a judiciar` prev`zut`
de legisla]ia statului membru în care se solicit` recunoa[terea sau executarea hot`rârii.
(3) Asisten]a judiciar` continu` s` fie pus` la dispozi]ie în cazul exercit`rii unei c`i de atac de c`tre beneficiar sau
împotriva acestuia, sub rezerva articolelor 5 [i 6.
(4) Statele membre pot adopta dispozi]ii privind reexaminarea cererii în orice faz` a procedurii din motivele expuse
la articolul 3 alineatele (3) [i (5), articolul 5 [i articolul 6, inclusiv procedurile men]ionate la alineatele (1)-(3) din prezentul
articol.

Articolul 10
Proceduri extrajudiciare
De asemenea, asisten]a judiciar` se extinde asupra procedurilor extrajudiciare, în condi]iile definite de prezenta
directiv`, atunci când legisla]ia impune recurgerea la astfel de proceduri sau o instan]` trimite p`r]ile la o astfel de procedur`.

32

(b) în afara domeniului de aplicare a prezentei directive.
Condi]iile men]ionate la articolul 15 alineatele (2) [i (3) se aplic` acestor decizii.
(4) Autoritatea expeditoare competent` asist` solicitantul, asigurându-se ca cererea s` fie înso]it` de toate
documentele anexate despre care [tie c` sunt solicitate pentru ca cererea s` fie tratat`. De asemenea, aceasta asist`
solicitantul \n furnizarea oric`rei traduceri necesare a documentelor anexate, în conformitate cu articolul 8 litera (b).
Autoritatea expeditoare competent` transmite cererea autorit`]ii primitoare competente din cel`lalt stat membru în termen
de 15 zile de la primirea cererii completate în mod corespunz`tor într-una dintre limbile men]ionate la alineatul (2), precum
[i a documentelor anexate traduse, în cazul în care este necesar, într-una dintre limbile respective.
(5) Documentele transmise în conformitate cu prezenta directiv` sunt exonerate de legalizare sau de orice
formalitate echivalent`.
(6) Statele membre nu au dreptul s` perceap` nici o tax` pentru serviciile prestate în conformitate cu alineatul
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(7) Statele membre în care solicitantul asisten]ei judiciare î[i are domiciliul sau re[edin]a obi[nuit` pot dispune ca
acesta s` ramburseze cheltuielile de traducere efectuate de autoritatea expeditoare competent` în cazul în care cererea de
asisten]` judiciar` este respins` de autoritatea competent`.

Articolul 14
Autorit`]ile competente [i regimul lingvistic
(1) Statele membre desemneaz` autoritatea competent` sau autorit`]ile competente s` trimit` (autorit`]ile

CAPITOLUL V
DISPOZI}II FINALE
Articolul 17
Comitet
(1) Comisia este asistat` de un comitet.

expeditoare) [i s` primeasc` (autorit`]ile primitoare) cererea.
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic` articolele 3 [i 7 din Decizia 1999/468/CE.
(2) Fiecare stat membru pune la dispozi]ia Comisiei urm`toarele informa]ii:

(3) Comitetul î[i adopt` propriul regulament de procedur`.

- denumirile [i adresele autorit`]ilor expeditoare sau primitoare competente men]ionate la alineatul (1);
- razele teritoriale aflate în competen]a acestora;
- mijloacele de care dispun pentru a primi cererea [i

Articolul 18
Informare

- limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii.
(3) Statele membre notific` Comisiei limba (limbile) oficial` (oficiale) a(ale) institu]iilor Comunit`]ii, alta (altele)
decât propria limb`, pe care autoritatea primitoare competent` o (le) accept` pentru completarea cererilor de asisten]`
judiciar` pe care le prime[te în conformitate cu prezenta directiv`.

Autorit`]ile na]ionale competente colaboreaz` pentru a asigura informarea publicului larg [i a speciali[tilor cu
privire la diferitele sisteme de asisten]` judiciar`, în special prin intermediul Re]elei Judiciare Europene, înfiin]at` în
conformitate cu Decizia 2001/470/CE.

Articolul 19
Dispozi]ii mai favorabile

(4) Statele membre comunic` Comisiei informa]iile men]ionate la alineatele (2) [i (3) pân` la 30 noiembrie 2004.
Orice modificare ulterioar` a acestor informa]ii se notific` Comisiei în cel mult dou` luni de la intrarea în vigoare a modific`rii
în statul membru respectiv.
(5) Informa]iile men]ionate la alineatele (2) [i (3) se public` în Jurnalul Oficial al Comunit`]ilor Europene.

Articolul 15
Tratarea cererilor
(1) Autorit`]ile na]ionale competente s` se pronun]e cu privire la cererile de asisten]` judiciar` se asigur` c`
solicitantul este pe deplin informat în leg`tur` cu stadiul trat`rii cererii.
(2) În cazul respingerii cererii, în tot sau în parte, se indic` motivele respingerii.
(3) Statele membre adopt` dispozi]ii pentru a revizui sau ataca hot`rârile de respingere a cererilor de asisten]`
judiciar`. Statele membre pot s` prevad` o excep]ie în cazurile în care cererea de asisten]` judiciar` este respins` de o

Prezenta directiv` nu împiedic` statele membre s` adopte dispozi]ii mai favorabile pentru solicitan]ii [i beneficiarii
asisten]ei judiciare.

Articolul 20
Rela]ia cu alte instrumente
Prezenta directiv`, în ceea ce prive[te rela]iile dintre statele membre [i cu privire la orice problem` c`reia i se aplic`,
primeaz` în fa]a dispozi]iilor con]inute în acordurile bilaterale [i multilaterale încheiate de statele membre, inclusiv:
(a) Acordul european privind transmiterea cererilor de asisten]` judiciar`, semnat la Strasburg, la 27 ianuarie 1977,
modificat prin Protocolul adi]ional la Acordul european privind transmiterea cererilor de asisten]` judiciar`, semnat la
Moscova, în 2001;
(b) Conven]ia de la Haga, din 25 octombrie 1980 privind accesul interna]ional la justi]ie.

Articolul 21
Transpunerea în dreptul intern

instan]` a c`rei hot`râre pe fond nu poate face obiectul unei c`i de atac potrivit dreptului intern sau în fa]a unei instan]e

judec`toresc.

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege [i actele administrative necesare pentru a se conforma
prezentei directive pân` la 30 noiembrie 2004, cu excep]ia articolului 3 alineatul (2) litera (a) pentru care transpunerea
prezentei directive în dreptul intern are loc pân` la 30 mai 2006. Statele membre informeaz` de îndat` Comisia cu privire la
aceasta.
Când statele membre adopt` respectivele acte, acestea con]in o trimitere la prezenta directiv` sau sunt înso]ite de o astfel
de trimitere la data public`rii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 16
Formular tip

(2) Statele membre comunic` Comisiei textul principalelor dispozi]ii de drept intern pe care le adopt` în domeniul
reglementat de prezenta directiv`.

superioare.
(4) În cazul în care c`ile de atac împotriva unei hot`râri prin care se respinge sau înceteaz` asisten]a judiciar` în
temeiul articolului 6 au un caracter administrativ, acestea pot întotdeauna, în ultim` instan]`, s` fac` obiectul controlului

(1) Pentru a facilita transmiterea, se stabile[te un formular tip pentru cererile de asisten]` judiciar` [i pentru
transmiterea acestor cereri în conformitate cu procedura prev`zut` la articolul 17 alineatul (2).
(2) Formularul tip pentru transmiterea cererilor de asisten]` judiciar` se stabile[te pân` la 30 mai 2003.
Formularul tip pentru cererile de asisten]` judiciar` se stabile[te pân` la 30 noiembrie 2004.

Articolul 22
Intrarea în vigoare
Prezenta directiv` intr` în vigoare la data public`rii în Buletinul Oficial al Comunit`]ilor Europene.
Articolul 23
Destinatari
Prezenta directiv` se adreseaz` statelor membre în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunit`]ii Europene.
Adoptat` la Bruxelles, 27 ianuarie 2003.

34

35

ghida.qxp

2/18/08

10:51 AM

Page 38

LEGISLA}IE ROMÅN~ RELEVANT~
I. ASISTEN}A GRATUIT~ ÎN MATERIE CIVIL~
LEGEA NR. 217/2003 PENTRU PREVENIREA {I COMBATEREA VIOLEN}EI ÎN FAMILIE
(extrase)
ART. 24 (…)
(2) La primirea în adapost se aduc la cuno[tin]a victimei mijloacele juridice prin care s` î[i protejeze bunurile r`mase la
agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judec`toresc a încet`rii acordului tacit pentru înstr`inarea [i grevarea bunurilor
comune sau asigurarea de dovad`, prin expertiza judiciar`. Consultan]a juridic` este gratuit`, iar primarul, la sesizarea
asistentului familial, în cazurile sociale grave, aprob` suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu întocmirea actelor
juridice.
(3) Prevederile alin. (2) se aplic` [i pentru ob]inerea certificatelor medico-legale.

LEGEA 146/1997 PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU
(extrase)
ART. 7
Taxele judiciare de timbru pentru unele ac]iuni [i cereri referitoare la raporturile de familie sunt urm`toarele: (…)
b) pentru cererea de divor] întemeiat` pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum [i în cazul în care reclamantul nu
realizeaz` venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ]ar`, 8 RON.

ANEXA 2

ART. 15
Sunt scutite de taxe judiciare de timbru ac]iunile [i cererile, inclusiv cele pentru exercitarea c`ilor de atac, referitoare la:
a) încheierea, executarea [i încetarea contractului individual de munc`, orice drepturi ce decurg din raporturi de munc`,
stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de munc` [ i cele privind
solu]ionarea conflictelor colective de munc`, precum [i executarea hot`rârilor pronun]ate în aceste litigii;
b) plata muncii membrilor cooperativelor de produc]ie me[te[ug`reasc`, de produc]ie mixt` agricol`-me[te[ug`reasc`,
de invalizi [i de prest`ri de servicii;
c) obliga]iile legale [i contractuale de între]inere;
d) stabilirea [i plata pensiilor, precum [i alte drepturi prev`zute prin sistemele de asigur`ri sociale;
e) stabilirea [i plata ajutorului de [omaj, a ajutorului de integrare profesional` [i a aloca]iei de sprijin, a ajutorului social,
a aloca]iei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate [i a altor forme de protec]ie social` prev`zute de lege;
f) restituirea de c`tre persoanele fizice [i juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de
asigurare cu titlu de pensii [i ajutoare sociale celor accidenta]i în munc`;
f^1) abrogat`;
g) stabilirea [i acordarea desp`gubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei m`suri preventive pe nedrept;
h) adop]ie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdic]ie judec`oreasc`, asisten]a bolnavilor
psihic periculo[i, precum [i la exercitarea de c`tre autoritatea tutelar` a atribu]iilor ce îi revin;
i) sanc]ionarea contravenien]ilor;
j) protec]ia consumatorilor, atunci când persoanele fizice [i asocia]iile pentru protec]ia consumatorilor au calitatea de
reclamant împotriva agen]ilor economici care au prejudiciat drepturile [i interesele legitime ale consumatorilor;
k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice ac]ionare la societ`]ile comerciale agricole pe ac]iuni;
l) valorificarea drepturilor Societ`]ii Na]ionale de Cruce Ro[ie;
m) amenzile de orice fel;
n) exercitarea drepturilor electorale;
o) cauzele penale, inclusiv desp`gubirile civile pentru daunele materiale [i morale decurgând din acestea;
p) orice alte ac]iuni, cereri sau acte de procedur` pentru care se prev`d, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciar` de
timbru;
r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte
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persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum [i cererile accesorii [i incidente.
s) stabilirea [i acordarea desp`gubirilor civile pentru pretinse înc`lc`ri ale drepturilor prev`zute la art. 2 [i 3 din Conven]ia

ART. 80
Dreptul la asisten]` se stinge prin moartea p`r]ii sau prin îmbun`t`]irea st`rii sale materiale.

pentru ap`rarea drepturilor omului [i a libert`]ilor fundamentale, ratificat` prin Legea nr. 30/1994, publicat` în Monitorul

ART. 81

Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modific`rile ulterioare.

(1) Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviin]area asisten]ei judiciare vor fi puse în

t) drepturile [i interesele legitime pretinse de fo[tii de]inu]i [i persecuta]i pentru motive politice în perioada regimului
comunist din România.
ART. 18
(1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de c`tre instan]a de judecat` sau, dup` caz, de Ministerul
Justi]iei.
(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceea[i instan]`, în
termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunic`rii sumei datorate.

sarcina celeilalte p`r]i, dac` aceasta a c`zut în preten]iile sale.
(2) Avoca]ii desemna]i pentru asigurarea ap`r`rii [i asisten]ei prev`zute la art. 75 alin. 1 pct. 2 au dreptul s` cear` instan]ei
de judecat` ca onorariul lor s` fie pus în sarcina celeilalte p`r]i, dac` aceasta a c`zut în preten]iile sale.
(3) Dispozitivul hot`rârii cuprinzând obliga]ia de plat` a sumelor prev`zute la alin. 1 [i 2, precum [i încheierea privind
obliga]ia de plat` a sumelor prev`zute la art. 78 alin. 2 constituie titlu executoriu.
(4) În cazul în care titlul executoriu este temei pentru executarea unei crean]e bugetare, acesta va fi comunicat din oficiu
organelor competente.

(3) Cererea se solu]ioneaz` în camera de consiliu de un alt complet, f`r` citarea p`r]ilor, prin încheiere irevocabil`.
(4) În cazul admiterii integrale sau par]iale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, dup` caz,
propor]ional cu reducerea sumei contestate. (…)

LEGEA 51/1995 PRIVIND ORGANIZAREA {I EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

ART. 21

(extrase)

(1) Instan]a judecatoreasc` poate acorda scutiri, reduceri, e[alon`ri sau amânari pentru plata taxelor judiciare de timbru

CAP. 5 Asisten]a judiciar`

în condi]iile art. 74-81 din Codul de Procedur` Civil`.
(2) Pentru taxele datorate Ministerului Justi]iei, cererea de acordare a scutirilor, reducerilor, e[alon`rilor sau amân`rilor
pentru plata taxelor judiciare de timbru se solu]ioneaz` de Judec`toria Sectorului 5 Bucure[ti.

ART. 68
(1) Baroul asigur` asisten]a judiciar` în toate cazurile în care ap`rarea este obligatorie potrivit legii, precum [i la cererea
instan]elor de judecat`, a organelor de urm`rire penal` sau a organelor administra]iei publice locale în cazurile în care
acestea apreciaz` c` persoanele se g`sesc în imposibilitate v`dit` de a pl`ti onorariul.
(2) În cazuri de excep]ie, dac` drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul

CODUL DE PROCEDUR~ CIVIL~
(extrase)
CAP. 5 Asisten]a judiciar`
ART. 74
Cel care nu este în stare sa fac` fa]` cheltuielilor unei judec`]i, f`r` a primejdui propria sa între]inere sau a familiei sale, poate
cere instan]ei s`-i încuviin]eze asisten]a judiciar`.
ART. 75
(1) Asisten]a judiciar` cuprinde:
1. acordarea de scutiri, reduceri, e[alon`ri sau amân`ri pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar [i a

baroului poate aproba acordarea de asisten]` gratuit`.
(3) Baroul organizeaz` servicii de asisten]` judiciar` la sediile tuturor instan]elor de judecat` din jude], care asigur`
asisten]` juridic`, [i la organele de urm`rire penal` locale, conduse de câte un avocat definitiv, numit de consiliul baroului,
[i coordonate de un membru al consiliului.
ART. 69
(1) În cauzele în care asisten]a judiciar` este acordat` din oficiu la cererea instan]elor de judecat` sau a organelor de
urm`rire penal`, plata onorariilor se face din fondurile Ministerului Justi]iei.
(2) În cauzele în care asisten]a judiciar` este acordat` din oficiu la cererea organelor administra]iei publice locale, plata
onorariilor se face din fondurile acestor organe.

cau]iunilor;
2. ap`rarea [i asisten]a gratuit` printr-un avocat delegat de baroul avoca]ilor.
(2) Asisten]a judiciar` poate fi încuviin]at` oricând în cursul judec`]ii, în totul sau numai în parte.

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT DIN 13.01.2005

ART. 76

(extrase)

(1) Cererea de asisten]` judiciar` se face în scris [i se depune la instan]a de judecat` pentru situa]iile prev`zute la art. 75
alin. 1 pct. 1 sau, dup` caz, la baroul avoca]ilor pentru situa]iile prev`zute la art. 75 alin. 1 pct. 2, potrivit legii.
(2) Sumele necesare asisten]ei judiciare gratuite se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.
ART. 77
(1) Cererea va cuprinde men]iuni privind obiectul [ i natura procesului pentru care se solicit` asisten]`, identitatea,
domiciliul [i starea material` a solicitantului, ata[ându-se, totodat`, dovezi scrise despre veniturile sale [i despre obliga]iile
de între]inere sau de plat` pe care el le are fa]` de alte persoane.
(2) Instan]a va cerceta cererea, putând solicita în leg`tur` cu aceasta l`muriri [i dovezi p`r]ilor sau informa]ii scrise
autorit`]ilor competente.
(3) Asupra cererii, instan]a se va pronun]a, f`r` dezbateri, prin încheiere dat` în camera de consiliu.
(4) Cererea împreun` cu încheierea de încuviin]are a asisten]ei prev`zute la art. 75 alin. 1 pct. 2 se trimit, de îndat`, baroului,
pentru a proceda la asigurarea asisten]ei judiciare în cauz`, potrivit legii.

ART. 138
(1) În cazul în care se angajeaz` s` asiste [i/sau s` reprezinte un client într-o procedur` legal`, avocatul î[i asum` obliga]ii
de diligen]`.
(2) Avocatul trebuie s` asiste [i s` reprezinte clientul cu competen]` profesional` prin folosirea cuno[tin]elor juridice
adecvate, abilit`]ilor practice specifice [i prin preg`tirea rezonabil necesar` pentru asistarea sau reprezentarea concret` a
clientului.
(3) Avocatul este obligat s` se ab]in` s` se angajeze ori de câte ori nu poate acorda o asisten]` [i reprezentare competente.
(4) Asistarea [i reprezentarea clientului impun diligen]a profesional` adecvat`, preg`tirea temeinic` a cauzelor, dosarelor
[i proiectelor, cu promptitudine, potrivit naturii cazului, experien]ei [i crezului s`u profesional.
(5) În situa]ii [i împrejur`ri care prezint` caracter de urgen]` pentru salvgardarea [i/sau protejarea drepturilor [i intereselor
clientului, avocatul poate asista [i angaja clientul chiar [i în m`sura în care în acel moment nu posed` o competen]`

ART. 78

profesional` adecvat` cu natura cauzei, dac` prin întârziere s-ar aduce atingere drepturilor [i intereselor clientului. În astfel

(1) Orice parte interesat` va putea înf`]i[a oricând instan]ei dovezi cu privire la situa]ia real` a celui c`ruia i s-a încuviin]at

de situa]ii avocatul se va limita doar la ceea ce în mod rezonabil este necesar potrivit cu circumstan]ele [i cu prevederile

cererea; asisten]a judiciar` nu se suspend` în cursul noilor cercet`ri.
(2) Dac` instan]a constat` c` cererea de asisten]` a fost f`cut` cu rea-credin]`, prin ascunderea adev`rului, ea poate, prin
încheiere, s` oblige partea la plata sumelor datorate. Dispozi]iile art. 77 alin. 3 sunt aplicabile.
ART. 79

legale.
(6) Competen]a profesional` adecvat` presupune analiza [i cercetarea atent` a împrejur`rilor de fapt, a aspectelor legale ale
problemelor juridice incidente la situa]ia de fapt, preg`tirea adecvat` [i adaptarea permanenta a strategiei, tacticilor, tehnicilor
[i metodelor specifice în raport de evolu]ia cauzei, a dosarului sau a lucr`rii în care avocatul este angajat.

Încheierile prev`zute la art. 77 alin. 3 [i la art. 78 alin. 2 nu sunt supuse nici unei c`i de atac.
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ART. 139
(1) Avocatul î[i va reprezenta clientul cu diligen]a unui bun profesionist, în limitele legii.
(2) Avocatul se va ab]ine ca inten]ionat:
a) s` ignore obiectivele [i scopurile reprezent`rii stabilite de c`tre client, astfel încât s` e[ueze în atingerea lor prin mijloace
rezonabile, permise de lege [i de statutul profesiei;
b) s` prejudicieze un client pe durata rela]iilor profesionale.
(3) Avocatul va ac]iona cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei. Avocatul nu este ]inut s`
ac]ioneze exclusiv în ob]inerea de avantaje pentru clientul s`u în confruntarea cu adversarii. Strategiile [i tacticile stabilite
de avocat trebuie s` conduc` activitatea acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale în favoarea clientului.
(4) Avocatul este obligat s` respecte secretul profesional în privin]a strategiilor, tacticilor [i ac]iunilor preconizate [i
desf`[urate pentru client.

ART. 144
(1) Avocatul va oferi clientului o opinie legal`, onest` cu privire la consecin]ele de fapt [i juridice ale cazului investigat, în
limitele informa]iilor furnizate de client.(...)
(3) Un avocat este îndrept`]it s` se retrag` imediat [i s` renun]e la asistarea [i reprezentarea clientului, în cazul în care,
ac]iunile [i scopurile clientului, de[i aparent legale la începutul asisten]ei [i/ sau reprezent`rii, se dovedesc pe parcursul
acesteia ca fiind infrac]ionale.
ART. 145
(1) Avocatul are obliga]ia s` informeze rezonabil clientul în leg`tur` cu situa]ia curent` a asisten]ei [i reprezent`rii [i de
a r`spunde cu promptitudine oric`ror solicit`ri de informare din partea clientului.
(2) Avocatul va explica clientului împrejur`rile cauzei, situa]ia curent`, posibilele evolu]ii viitoare [i eventualele rezultate,
în mod rezonabil, corespunz`tor cu împrejur`rile concrete ale cazului.

(5) Avocatul va ]ine permanent sub control gradul s`u de ocupare profesional` [i extraprofesional`, astfel încât sa poat`

(3) Avocatul nu este ]inut s` informeze clientul în m`sura în care s-a convenit prealabil acest lucru. În cazul în care clientul

trata adecvat fiecare cauz`, potrivit cu natura împrejur`rilor [i specificul cauzei. El va fi ]inut s` refuze un client, ori de câte

este o persoan` juridic`, obliga]ia avocatului este de a informa exclusiv reprezentan]ii legali sau persoanele expres

ori este con[tient c` nu poate oferi clientului cu promptitudine serviciul profesional solicitat.
(6) Neglijarea cauzelor clientului, absen]a nejustificat` în mod repetat, f`r` asigurarea unei substituiri legale [i competente
cu acordul prealabil al clientului, constituie abatere disciplinar`.
(7) Avocatul va trata cu respect [i curtoazie orice persoan` implicat` în procedurile legale în care asist` sau reprezint`
clientul [i se va ab]ine de la metode [icanatorii [i prejudiciabile pentru ter]e p`r]i, dac` acestea sunt evident indiferente [i
irelevante intereselor clientului reprezentat.
ART. 140
(1) În activitatea de consiliere, avocatul va ac]iona cu tact [i r`bdare pentru a înf`]i[a [i a explica clientului toate aspectele
cazului în care îl asist` [i/ sau îl reprezint` pe client. Avocatul va c`uta s` foloseasc` cel mai potrivit limbaj în raport de
starea [i experien]a clientului, pentru ca acesta s` aib` o reprezentare corect` [i complet` asupra situa]iei sale juridice.
(2) Avocatul se va consulta adecvat cu clientul pentru a stabili scopul, modalit`]ile [i finalitatea consilierii, precum
[i solu]iile tehnice pe care le va urma pentru a realiza, când este cazul, asisten]a [i reprezentarea clientului.
(3) Avocatul va respecta op]iunile clientului în ceea ce prive[te scopul [i finalitatea asisten]ei [i reprezent`rii, f`r` a abdica
de la independen]a [i crezul s`u profesional.
(4) Avocatul se va consulta permanent cu clientul în leg`tur` cu strategia, mijloacele tehnice [i tactice adoptate pentru

desemnate în contract în acest scop. Informarea f`cut` de avocat acestor persoane este considerat` o informare valabil` a
clientului în sensul prezentului articol.
ART. 146
Avocatul este obligat s` comunice clientului informa]iile pe care le de]ine în leg`tur` cu cazul acestuia chiar [i în situa]ia
în care comunicarea lor ar contraveni interesului s`u personal.
ART. 147
(1) În toate cazurile în care avocatul este îns`rcinat s` asiste un client el poate s` conduc` discu]iile doar în prezen]a
clientului sau ori numai cu acordul acestuia.
(2) În cazul negocierilor cu un interlocutor asistat de un alt avocat, avocatul nu poate angaja discu]ii cu acesta, f`r` acordul
prealabil al confratelui s`u. (…)
ART. 153
(1) Avocatul care este solicitat într-o cauz` în curs de rezolvare trebuie s` verifice dac` unul sau mai mul]i confra]i au fost
în prealabil angaja]i.
(2) Avocatul care accept` s` succead` unui confrate trebuie ca, înainte de a se angaja, s` îi aduc` la cuno[tin]` aceast`
împrejurare. (…)

atingerea scopurilor pentru care a fost angajat. Avocatul nu este obligat s` urmeze acele tehnici [i proceduri legale indicate
arbitrar de client [i p`streaz` responsabilitatea pentru acestea, în m`sura în care clientul a fost rezonabil informat asupra
costurilor [i consecin]elor posibile ale acestor tehnici [i proceduri.

ART. 155

(1) Consilierea [i reprezentarea unui client îl oblig` pe avocat s` priveasc` spe]a respectiv` dintr-o perspectiv` proprie [i

(1) Barourile vor organiza serviciile de asisten]` judiciar`, care vor func]iona pe lâng` fiecare instan]` de judecat` [i organ

s` acorde clientului sfaturi dezinteresate. Sf`tuirea clientului nu se rezum` la expunerea unor prevederi legale, ci va avea
în vedere [i consecin]ele de ordin moral, economic, social [i politic care ar putea avea relevan]` în situa]ia respectiv`.
(2) Ori de câte ori clientul propune un demers asupra c`ruia avocatul apreciaz` c` va avea consecin]e legale negative,
avocatul va aten]iona clientul cu privire la consecin]e sau, dup` caz, va putea denun]a contractul de asisten]` juridic`.
ART. 142
(1) În cazul în care avocatul asist`/reprezint` în comun mai mul]i clien]i pe tot parcursul reprezent`rii, se va consulta
permanent cu fiecare dintre clien]ii reprezenta]i în comun în ceea ce prive[te deciziile care trebuie adoptate [i motivele
determinante în adoptarea acestora, astfel încât fiecare client s` poat` lua propriile decizii, în baza unor informa]ii complete.
(2) Avocatul poate ini]ia demersuri pentru o consiliere comun` a p`r]ilor aflate în conflict în încercarea de a rezolva rela]ia
dintre clien]ii respectivi într-un mod amiabil [i profitabil tuturor.

de urm`rire penal` din circumscrip]ia lor.
(2) Asisten]a judiciar` va fi coordonat` de c`tre un membru al consiliului baroului. Consiliul baroului va desemna un
responsabil dintre avoca]ii definitivi pentru fiecare localitate în care func]ioneaz` o instan]` de judecat`.
(3) Cheltuielile privind organizarea serviciilor de asisten]` judiciar` vor fi prev`zute distinct în bugetul baroului [i vor fi
finan]ate din fondurile prev`zute la art. 69 din Lege.
ART. 156
(1) Serviciile de asisten]` judiciar` vor asigura [i ap`rarea gratuit`, în cazurile prev`zute la art. 68 alin. (2) din Lege, pe baza
aprob`rii date de c`tre decanul baroului.
(2) Avocatul delegat pentru asigurarea ap`r`rii gratuite are drepturile [i obligatiile prev`zute de Lege [i statutul profesiei
[i î[i îndepline[te îns`rcinarea primit` în interesul beneficiarului gratuit`]ii.

(3) Reprezentarea comun` nu diminueaz` dreptul fiec`rui client rezultat din rela]ia client-avocat. Fiecare dintre clien]ii

(3) Pentru situa]ii prev`zute în legi speciale privind ap`rarea unor categorii de persoane, cheltuielile suportate de barou

comun reprezenta]i are dreptul la o reprezentare loial` [i diligent` de c`tre avocatul respectiv, dreptul de a revoca mandatul

pentru organizarea ap`r`rii gratuite vor fi desocotite cu autorit`]ile [i institu]iile competente prin aplicarea corespunz`toare

acordat avocatului [i toate drepturile prev`zute de lege pentru cazul fo[tilor clien]i. Între clien]ii reprezenta]i în comun,

a dispozi]iilor art. 69 din Lege.

regula confiden]ialit`]ii nu se aplic`.
ART. 143

ART. 157
(1) Acordarea asisten]ei judiciare obligatorii în cazurile prev`zute de lege se face numai ca urmare a unei comunic`ri

(1) Avocatul poate evalua o situa]ie cu relevan]` pentru clientul s`u în folosul unei ter]e persoane dac`:

scrise din partea instan]ei, a organului de urm`rire sau de cercetare penal` ori a organului administra]iei publice locale,

(a) avocatul este îndrept`]it s` considere c` evaluarea este compatibil` cu alte aspecte ale rela]iei client-avocat;

adresat` serviciului de asisten]` judiciar` organizat, în fiecare localitate, de c`tre consiliul baroului.

(b) are acceptul clientului.

40

3. Asisten]a judiciar`

ART. 141

(2) În cazul în care se solicit` acordarea asisten]ei judiciare gratuite de c`tre organele prev`zute la alin. (1), decanul solicit`
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comunicarea datelor esen]iale despre natura cauzei [i, dup` caz, evaluarea sumar` a obiectului material al acesteia pentru

(2) În cazul în care avocatul este împiedicat sa îndeplineasc` serviciul profesional, î[i va asigura substituirea, inclusiv

a se putea stabili onorariul de avocat care va fi suportat de partea care ar c`dea în preten]ii. În acelea[i condi]ii se va proceda

printr-un avocat care î[i desf`[oar` activitatea într-o alt` form` de exercitare a profesiei, dac`, în prealabil ob]ine acordul

[i atunci când decanul încuviin]eaz` acordarea asisten]ei judiciare gratuite la cererea unui justi]iabil.

clientului în acest scop. Modelul delega]iei de substituire este prev`zut la anexa nr. V la prezentul statut.

(3) Prin decizie, decanul poate delega atribu]iile prev`zute la alin. (2) unui consilier al baroului.
(4) Decanul desemneaz` avocatul care urmeaz` s` acorde asisten]a judiciar`. Avocatul desemnat poate refuza aceast`

(3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunz`tor activit`]ii depuse, în
condi]iile în]elegerii dintre avoca]i.

sarcin` numai pentru motive întemeiate.
(5) Avocatul desemnat urmeaz` s` î[i îndeplineasc` îns`rcinarea în condi]iile prev`zute la art. 69 din Lege.
ART. 158
Obliga]iile avocatului desemnat s` acorde asisten]` judiciar` obligatorie înceteaz` în momentul în care în cauz` se prezint`
un avocat ales. Avocatul înlocuit are dreptul la încasarea onorariului cuvenit pentru presta]iile efectuate pân` la data încet`rii
îns`rcin`rii.
ART. 159
Avocatul care acord` asisten]` judiciar` obligatorie are dreptul de a încasa onorariul potrivit tarifelor stabilite de comun

II. ASISTEN}A GRATUIT~ ÎN MATERIE
PENAL~
1. ASISTEN}A ÎNVINUITULUI/INCULPATULUI

acord de Ministerul Justi]iei [i U.N.B.R., în raport cu natura [i cu dificultatea cauzelor.
ART. 160
(1) Serviciile de asisten]` judiciar` î[i desf`[oar` activitatea în spa]iile puse la dispozi]ie gratuit de Ministerul Justi]iei,
situate în sediile instan]elor judec`tore[ti, conform art. 36 din Lege.
(2) Cheltuielile privind amenajarea [i între]inerea spa]iilor aflate în situa]ia prev`zut` de art. 36 din Lege sunt prev`zute
distinct în bugetul fiec`rui barou.
ART. 161
(1) Asisten]a judiciar` gratuit` poate fi retras` de c`tre decanul baroului, dac` se dovede[te c` a fost ob]inut` f`r`
prezentarea st`rii materiale reale a p`r]ii ori dac` aceast` stare s-a ameliorat [i permite plata onorariului.
(2) În condi]iile legii, remunera]ia cuvenit` avocatului va fi suportat` de partea care a ob]inut ilicit asisten]a judiciar`
gratuit`. (…)

CODUL DE PROCEDUR~ PENAL~
(extrase)
Asisten]a învinuitului sau a inculpatului
ART. 171
(1) Învinuitul sau inculpatul are dreptul s` fie asistat de ap`r`tor în tot cursul urm`ririi penale [i al judec`]ii, iar organele
judiciare sînt obligate s`-i aduc` la cuno[tin]` acest drept.
(2) Asisten]a juridic` este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de reeducare sau
într-un institut medical educativ, când este re]inut sau arestat chiar în alt` cauz`, când fa]` de acesta a fost dispus` m`sura
de siguran]` a intern`rii medicale sau obligarea la tratament medical chiar în alt` cauz` ori când organul de urm`rire penal`
sau instan]a apreciaz` c` învinuitul ori inculpatul nu [i-ar putea face singur ap`rarea, precum [i în alte cazuri prev`zute de

ART. 214
(1) Exerci]iul liber al profesiei, demnitatea, con[tiin]a, independen]a, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea,
delicate]ea, modera]ia, tactul [i sentimentul de confraternitate sunt principii esen]iale ale profesiei de avocat [i constituie
îndatoriri ale acesteia.

lege.
(3) În cursul judec`]ii, asisten]a juridic` este obligatorie [i în cauzele în care legea prevede pentru infrac]iunea s`vâr[it`
pedeapsa deten]iunii pe via]` sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
(4) Când asisten]a juridic` este obligatorie, dac` învinuitul sau inculpatul nu [i-a ales un ap`r`tor, se iau m`suri pentru

(2) Avocatul este obligat s` respecte aceste principii în activitatea sa profesional`, precum [i în via]a privat`. (…)

desemnarea unui ap`r`tor din oficiu.

ART. 216

efectuarea unui act de urm`rire penal` sau la termenul de judecat` fixat [i nici nu asigur` substituirea, pleac` sau refuz`

(4^1) Când asisten]a juridic` este obligatorie, dac` ap`r`torul ales nu se prezint` nejustificat la data stabilit` pentru
(1) Avocatul este obligat s` studieze temeinic cauzele ce i-au fost încredin]ate, s` se prezinte la fiecare termen stabilit de

s` efectueze ap`rarea, organul judiciar ia m`suri pentru desemnarea unui ap`r`tor din oficiu care s`-l înlocuiasc`,

instan]ele de judecat`, de organele de urm`rire penal` sau de alte institu]ii [i s` manifeste con[tiinciozitate [i probitate

acordându-i timpul necesar pentru preg`tirea ap`r`rii. În cursul judec`]ii, dup` începerea dezbaterilor, când asisten]a juridic`

pentru îndeplinirea mandatului încredin]at.

este obligatorie, dac` ap`r`torul ales lipse[te, nejustificat, la termenul de judecat` [i nu asigur` substituirea, instan]a ia

(2) Avocatul nu este obligat s` motiveze refuzul prelu`rii unui caz ce i se propune a fi încredin]at, dac` acesta nu corespunde
crezului s`u profesional, cu excep]ia dosarelor repartizate obligatoriu sau al gratuit`]ilor. Pentru acela[i motiv, avocatul
poate denun]a unilateral o presta]ie în curs de executare, deja angajat`.
(3) Avocatul este obligat s` respecte solemnitatea [edin]elor de judecat`, s` pledeze cu demnitate. Avocatului îi este interzis

m`suri pentru desemnarea unui ap`r`tor din oficiu care s`-l înlocuiasc`, acordând un termen de minimum 3 zile pentru
preg`tirea ap`r`rii.
(5) Delega]ia ap`r`torului desemnat din oficiu înceteaz` la prezentarea ap`r`torului ales.
(6) Dac` la judecarea cauzei ap`r`torul lipse[te [i nu poate fi înlocuit în condi]iile alin. 4^1, cauza se amân`.

s` foloseasc` expresii care ar putea leza instan]a [i participan]ii în proces, atât în [edin]a de judecat`, cåt [i în afara acesteia.
(4) Ori de câte ori este necesar, în raport cu natura [i cu dificultatea cauzei, avocatul are obliga]ia s` depun` note de [edin]`
sau concluzii scrise, din proprie ini]iativ` sau la cererea instan]ei de judecat`.
ART. 217
(1) Avocatul are obliga]ia s` acorde asisten]` juridic` obligatorie [i/sau gratuit`. Cauzele vor fi repartizate cu prec`dere
avoca]ilor stagiari [i tinerilor avoca]i, cu respectarea competen]ei profesionale prev`zute de Lege.
(2) Avoca]ii pensionari care continu` activitatea nu vor fi repartiza]i pentru asisten]a judiciar` obligatorie. (…)
ART. 221
(1) Avocatul are obliga]ia s` depun` toate diligen]ele necesare pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost
încredin]at.

42

Drepturile ap`r`torului
ART. 172
(1) În cursul urm`ririi penale, ap`r`torul învinuitului sau inculpatului are dreptul s` asiste la efectuarea oric`rui act de
urm`rire penal` care implic` audierea sau prezen]a învinuitului sau inculpatului c`ruia îi asigur` ap`rarea [i poate formula
cereri [i depune memorii. Lipsa ap`r`torului nu împiedic` efectuarea actului de urm`rire penal`, dac` exist` dovada c`
ap`r`torul a fost încuno[tiin]at de data [i ora efectu`rii actului. Încuno[tiin]area se face prin notificare telefonic`, fax, internet
sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(2) Când asisten]a juridic` este obligatorie, organul de urm`rire penal` va asigura prezen]a ap`r`torului la ascultarea
învinuitului sau inculpatului.
(3) În cazul în care ap`r`torul învinuitului sau inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urm`rire penal`, se face
men]iune despre aceasta, iar actul este semnat [i de ap`r`tor.
(4) Persoana re]inut` sau arestat` are dreptul s` ia contact cu ap`r`torul, asigurându-i-se confiden]ialitatea convorbirilor.
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(5) Abrogat.

(3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat r`mân în sarcina acestuia.

(6) Ap`r`torul are dreptul de a se plânge, potrivit art. 275, dac` cererile sale nu au fost acceptate; în situa]iile prev`zute

(4) În cazul când mai multe p`r]i sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instan]a hot`r`[te partea din cheltuielile

în alin. 2 [i 4, procurorul este obligat s` rezolve plângerea în cel mult 48 de ore.
(7) În cursul judec`]ii, ap`r`torul are dreptul s` asiste pe inculpat, s` exercite drepturile procesuale ale acestuia, iar în
cazul când inculpatul este arestat, s` ia contact cu acesta.
(8) Ap`r`torul ales sau desemnat din oficiu este obligat s` asigure asisten]a juridic` a învinuitului sau inculpatului. Pentru
nerespectarea acestei obliga]ii, organul de urm`rire penal` sau instan]a de judecat` poate sesiza conducerea baroului de

judiciare datorate de fiecare.
(5) Dispozi]iile prev`zute la pct. 1 lit. a), precum [i la pct. 2 [i 3, se aplic` în mod corespunz`tor [i în caz de clasare, de
scoatere de sub urm`rire sau de încetare a urm`rii penale.
(6) Cheltuielile pentru plata interpre]ilor desemna]i de organele judiciare, potrivit legii, pentru asistarea p`r]ilor r`mân,
în toate cazurile, în sarcina statului.

avoca]i, spre a lua m`suri.
Plata cheltuielilor judiciare f`cute de p`r]i
Reprezentarea
ART. 174
În cursul judec`]ii învinuitul [i inculpatul, precum [i celelalte p`r]i pot fi reprezenta]i, cu excep]ia cazurilor în care prezen]a
învinuitului sau inculpatului este obligatorie.
În cazurile în care legea admite reprezentarea învinuitului sau inculpatului, instan]a de judecat`, când apreciaz` necesar`
prezen]a învinuitului sau inculpatului, dispune aducerea lui. (…)

ART. 193
Inculpatul este obligat s` pl`teasc` p`r]ii v`t`mate în caz de condamnare, precum [i p`r]ii civile c`reia i s-a admis ac]iunea
civil`, cheltuielile judiciare f`cute de acestea.
Când ac]iunea civil` este admis` numai în parte, instan]a poate obliga pe inculpat la plata total` sau par]ial` a cheltuielilor
judiciare.
În caz de renun]are la ac]iunea civil`, instan]a se pronun]` asupra cheltuielilor la cererea p`r]ilor.
În situa]iile prev`zute în alin. 1 [i 2, când sunt mai mul]i condamna]i, ori dac` exist` [i parte responsabil` civilmente, se

Acoperirea cheltuielilor judiciare
ART. 189
(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedur`, administrarea probelor, conservarea mijloacelor
materiale de prob`, retribuirea ap`r`torilor, precum [i orice alte cheltuieli ocazionate de desf`[urarea procesului penal se
acoper` din sumele avansate de stat sau pl`tite de p`r]i.

aplic` în mod corespunz`tor dispozi]iile art. 191 alin. 2 [i 3.
În caz de achitare, partea v`t`mat` este obligat` s` pl`teasca inculpatului [i p`r]ii responsabile civilmente cheltuielile
judiciare f`cute de ace[tia, în m`sura în care au fost provocate de partea v`t`mat`.
În celelalte cazuri privind restituirea cheltuielilor judiciare f`cute de p`r]i în cursul procesului penal, instan]a stabile[te
obliga]ia de restituire potrivit legii civile. (…)

(2) Cheltuielile judiciare prev`zute în alin. 1, avansate de stat, sunt cuprinse distinct, dup` caz, în bugetul de venituri [i
cheltuieli al Ministerului Justi]iei, Ministerului Public [i Ministerului de Interne.
II) LEGEA 51/1995 PRIVIND ORGANIZAREA {I EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
ART. 191
(1) În caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excep]ia cheltuielilor
privind interpre]ii desemna]i de organele judiciare, potrivit legii, precum [i în cazul în care s-a dispus acordarea de asisten]`
gratuit`, care r`mân în sarcina statului.
(2) Când sunt mai mul]i inculpa]i condamna]i, instan]a hot`r`[te partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La
stabilirea acestei p`r]i se ]ine seama, pentru fiecare dintre inculpa]i, de m`sura în care a provocat cheltuielile judiciare.
(3) Partea responsabil` civilmente, în m`sura în care este obligat` solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligat`
în mod solidar cu acesta [i la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

(extrase)
CAP. 5 Asisten]a judiciar`
ART. 68
(1) Baroul asigur` asisten]a judiciar` în toate cazurile în care ap`rarea este obligatorie potrivit legii, precum [i la cererea
instan]elor de judecat`, a organelor de urm`rire penal` sau a organelor administra]iei publice locale în cazurile în care
acestea apreciaz` c` persoanele se g`sesc în imposibilitate v`dit` de a pl`ti onorariul.
(2) În cazuri de excep]ie, dac` drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul
baroului poate aproba acordarea de asisten]` gratuit`.
(3) Baroul organizeaz` servicii de asisten]` judiciar` la sediile tuturor instan]elor de judecat` din jude], care asigur`
asisten]` juridic`, [i la organele de urm`rire penal` locale, conduse de câte un avocat definitiv, numit de consiliul baroului,

Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
ART. 192
(1) În caz de achitare sau de încetare a procesului penal în fa]a instan]ei de judecat`, cheltuielile judiciare avansate de stat
sunt suportate dup` cum urmeaz`:
1. În caz de achitare, de c`tre:
a) partea v`t`mat`, în m`sura în care cheltuielile au fost determinate de aceasta;

[i coordonate de un membru al consiliului.
ART. 69
(1) În cauzele în care asisten]a judiciar` este acordat` din oficiu la cererea instan]elor de judecat` sau a organelor de
urm`rire penal`, plata onorariilor se face din fondurile Ministerului Justi]iei.
(2) În cauzele în care asisten]a judiciar` este acordat` din oficiu la cererea organelor administra]iei publice locale, plata
onorariilor se face din fondurile acestor organe.

b) partea civil` c`reia i s-a respins în totul preten]iile civile, în m`sura în care cheltuielile au fost determinate de aceast`
parte;
c) inculpat, în cazul când, de[i achitat, a fost totu[i obligat la repararea pagubei.

III) Statutul profesiei de avocat din 13.01.2005

2. În caz de încetare a procesului penal, de c`tre:

(extrase)

a) inculpat, dac` s-a dispus înlocuirea r`spunderii penale sau exist` o cauz` de nepedepsire;

3. Asisten]a judiciar`

b) ambele p`r]i, în caz de împ`care;

ART. 155

c) partea v`t`mat`, în caz de retragere a plângerii.

(1) Barourile vor organiza serviciile de asisten]` judiciar`, care vor func]iona pe lâng` fiecare instan]` de judecat` [i organ

3. În caz de amnistie, prescrip]ie sau retragere a plângerii, precum [i în cazul existen]ei unei cauze de nepedepsire, dac`
inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de c`tre:
a) partea v`t`mat`, atunci când în cauz` se face aplica]ia art. 13 alin. 2;
b) inculpat, atunci când în cauz` se face aplica]ia art. 13 alin. 3.
(2) În cazul declar`rii apelului ori recursului sau al introducerii oric`rei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de

de urm`rire penal` din circumscrip]ia lor.
(2) Asisten]a judiciar` va fi coordonat` de c`tre un membru al consiliului baroului. Consiliul baroului va desemna un
responsabil dintre avoca]ii definitivi, pentru fiecare localitate în care func]ioneaz` o instan]` de judecat`.
(3) Cheltuielile privind organizarea serviciilor de asisten]` judiciar` vor fi prev`zute distinct în bugetul baroului [i vor fi
finan]ate din fondurile prev`zute la art. 69 din Lege.

c`tre persoana c`reia i s-a respins ori care [i-a retras apelul, recursul sau cererea.
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ART. 156
(1) Serviciile de asisten]` judiciar` vor asigura [i ap`rarea gratuit`, în cazurile prev`zute la art. 68 alin. (2) din Lege, pe

(3) Când organul judiciar apreciaz` c`, din anumite motive, partea v`t`mat`, partea civil` sau partea responsabil` civilmente
nu [i-ar putea face singur` ap`rarea, dispune din oficiu sau la cerere luarea m`surilor pentru desemnarea unui ap`r`tor.

baza aprob`rii date de c`tre decanul baroului.
(2) Avocatul delegat pentru asigurarea ap`r`rii gratuite are drepturile [i obliga]iile prev`zute de Lege [i statutul profesiei
[i î[i îndepline[te îns`rcinarea primit` în interesul beneficiarului gratuit`]ii.
(3) Pentru situa]ii prev`zute în legi speciale privind ap`rarea unor categorii de persoane, cheltuielile suportate de barou

II) LEGEA 211/2004 PRIVIND UNELE M~SURI PENTRU PROTEC}IA VICTIMELOR INFRAC}IUNILOR
(extrase)

pentru organizarea ap`r`rii gratuite vor fi desocotite cu autorit`]ile [i institu]iile competente prin aplicarea corespunz`toare
a dispozi]iilor art. 69 din Lege.
ART. 157
(1) Acordarea asisten]ei judiciare obligatorii în cazurile prev`zute de lege se face numai ca urmare a unei comunic`ri
scrise din partea instan]ei, a organului de urm`rire sau de cercetare penal` ori a organului administra]iei publice locale,
adresat` serviciului de asisten]` judiciar` organizat, în fiecare localitate, de c`tre consiliul baroului.
(2) În cazul în care se solicit` acordarea asisten]ei judiciare gratuite de c`tre organele prev`zute la alin. (1), decanul solicit`

CAP. II Informarea victimelor infrac]iunilor
ART. 4
(1) Judec`torii, în cazul infrac]iunilor pentru care plângerea prealabil` se adreseaz` instan]ei de judecat`, procurorii,
ofi]erii [i agen]ii de poli]ie au obliga]ia de a încuno[tiin]a victimele infrac]iunilor cu privire la:
a) serviciile [i organiza]iile care asigur` consiliere psihologic` sau orice alte forme de asisten]` a victimei, în func]ie de
necesit`]ile acesteia;

comunicarea datelor esen]iale despre natura cauzei [i, dup` caz, evaluarea sumar` a obiectului material al acesteia pentru

b) organul de urm`rire penal` la care pot face plângere;

a se putea stabili onorariul de avocat care va fi suportat de partea care ar c`dea în preten]ii. În acelea[i condi]ii se va proceda

c) dreptul la asisten]` juridic` [i institu]ia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;

[i atunci când decanul încuviin]eaz` acordarea asisten]ei judiciare gratuite la cererea unui justi]iabil.

d) condi]iile [i procedura pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite;

(3) Prin decizie, decanul poate delega atribu]iile prev`zute la alin. (2) unui consilier al baroului.
(4) Decanul desemneaz` avocatul care urmeaz` s` acorde asisten]a judiciar`. Avocatul desemnat poate refuza aceast`
sarcin` numai pentru motive întemeiate.

e) drepturile procesuale ale persoanei v`t`mate, ale p`r]ii v`t`mate [i ale p`r]ii civile;
f) condi]iile [i procedura pentru a beneficia de dispozi]iile art. 86^1 , 86^2 , 86^4 [i 86^5 din Codul de procedur` penal`,
precum [i de dispozi]iile Legii nr. 682/2002 privind protec]ia martorilor;

(5) Avocatul desemnat urmeaz` s` î[i îndeplineasc` îns`rcinarea în condi]iile prev`zute la art. 69 din Lege.

g) condi]iile [i procedura pentru acordarea compensa]iilor financiare de c`tre stat.

ART. 158

(2) Informa]iile prev`zute la alin. (1) sunt aduse la cuno[tin]a victimei de c`tre judec`torul, procurorul, ofi]erul sau agentul

Obliga]iile avocatului desemnat s` acorde asisten]` judiciar` obligatorie înceteaz` în momentul în care în cauz` se prezint`
un avocat ales. Avocatul înlocuit are dreptul la încasarea onorariului cuvenit pentru presta]iile efectuate pân` la data încet`rii
îns`rcin`rii.
ART. 159
Avocatul care acord` asisten]a judiciar` obligatorie are dreptul de a încasa onorariul potrivit tarifelor stabilite de comun

de poli]ie la care victima se prezint`.
(3) Informa]iile prev`zute la alin. (1) sunt aduse la cuno[tin]a victimei, în scris sau verbal, într-o limb` pe care aceasta o
în]elege.
(4) Îndeplinirea obliga]iilor prev`zute la alin. (1)-(3) se consemneaz` într-un proces-verbal, care se înregistreaz` la institu]ia
din care face parte judec`torul, procurorul, ofi]erul sau agentul de poli]ie la care se prezint` victima. (…)

acord de Ministerul Justi]iei [i U.N.B.R., în raport cu natura [i cu dificultatea cauzelor.
ART. 160
(1) Serviciile de asisten]` judiciar` î[i desf`[oar` activitatea în spa]iile puse la dispozi]ie gratuit de Ministerul Justi]iei,
situate în sediile instan]elor judec`tore[ti, conform art. 36 din Lege.
(2) Cheltuielile privind amenajarea [i între]inerea spa]iilor aflate în situa]ia prev`zut` de art. 36 din Lege sunt prev`zute
distinct în bugetul fiec`rui barou.
ART. 161
(1) Asisten]a judiciar` gratuit` poate fi retras` de c`tre decanul baroului, dac` se dovede[te c` a fost ob]inut` f`r`
prezentarea st`rii materiale reale a p`r]ii ori dac` aceast` stare s-a ameliorat [i permite plata onorariului.
(2) În condi]iile legii, remunera]ia cuvenit` avocatului va fi suportat` de partea care a ob]inut ilicit asisten]a judiciar`
gratuit`.

CAP. IV Asisten]a juridic` gratuit` a victimelor unor infrac]iuni
ART. 14
(1) Asisten]a juridic` gratuit` se acord`, la cerere, urm`toarelor categorii de victime:
a) persoanele asupra c`rora a fost s`vâr[it` o tentativ` la infrac]iunile de omor, omor calificat [i omor deosebit de grav,
prev`zute la art. 174-176 din Codul penal, o infrac]iune de v`t`mare corporal` grav`, prev`zut` la art. 182 din Codul penal,
o infrac]iune inten]ionat` care a avut ca urmare v`t`marea corporal` grav` a victimei, o infrac]iune de viol, act sexual cu un
minor [i perversiune sexual`, prev`zute la art. 197, 198 [i art. 201 alin. 2-5 din Codul penal;
b) so]ul, copiii [i persoanele aflate în între]inerea persoanelor decedate prin s`vâr[irea infrac]iunilor de omor, omor
calificat [i omor deosebit de grav, prev`zute la art. 174-176 din Codul penal, precum [i a infrac]iunilor inten]ionate care au
avut ca urmare moartea persoanei.
(2) Asisten]a juridic` gratuit` se acord` victimelor prev`zute la alin. (1) dac` infrac]iunea a fost s`vâr[it` pe teritoriul
României sau, în cazul în care infrac]iunea a fost s`vâr[it` în afara teritoriului României, dac` victima este cet`]ean român

2. ASISTEN}A GRATUIT~ A VICTIMEI UNEI
INFRAC}IUNI

ART. 15
Asisten]a juridic` gratuit` se acord`, la cerere, victimelor altor infrac]iuni decât cele prev`zute la art. 14 alin. (1), cu
respectarea condi]iilor stabilite la art. 14 alin. (2), dac` venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu
salariul de baz` minim brut pe ]ar` stabilit pentru anul în care victima a formulat cererea de asisten]` juridic` gratuit`.

I) CODUL DE PROCEDUR~ PENAL~

ART. 16

(extrase)

(1) Asisten]a juridic` gratuit` se acord` numai dac` victima a sesizat organele de urm`rire penal` sau instan]a de judecat`

Asisten]a celorlalte p`r]i
ART. 173
(1) Ap`r`torul p`r]ii v`t`mate, al p`r]ii civile [i al p`r]ii responsabile civilmente are dreptul s` asiste la efectuarea oric`rui
act de urm`rire penal` care implic` audierea sau prezen]a p`r]ii c`reia îi asigur` ap`rarea [i poate formula cereri [i depune
memorii.
(2) În cursul judec`]ii, ap`r`torul exercit` drepturile p`r]ii pe care o asist`.

46

sau str`in care locuie[te legal în România [i procesul penal se desf`[oar` în România.

în termen de 60 de zile de la data s`vâr[irii infrac]iunii.
(2) În cazul victimelor prev`zute la art. 14 alin. (1) lit. b), termenul de 60 de zile se calculeaz` de la data la care victima a
luat cuno[tin]` de s`vâr[irea infrac]iunii.
(3) Dac` victima s-a aflat în imposibilitatea, fizic` sau psihic`, de a sesiza organele de urm`rire penal`, termenul de 60 de
zile se calculeaz` de la data la care a încetat starea de imposibilitate.
(4) Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani [i cele puse sub interdic]ie nu au obliga]ia de a sesiza organele de urm`rire
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penal` sau instan]a de judecat` cu privire la s`vâr[irea infrac]iunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse
sub interdic]ie poate sesiza organele de urm`rire penal` cu privire la s`vâr[irea infrac]iunii.
ART. 17
(1) Cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite se depune la tribunalul în a c`rui circumscrip]ie domiciliaz`
victima [i se solu]ioneaz` de doi judec`tori din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensa]ii financiare victimelor unor
infrac]iuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii.
(2) Cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite trebuie s` cuprind`:
a) numele, prenumele, cet`]enia, data [i locul na[terii, domiciliul sau re[edin]a victimei;
b) data, locul [i circumstan]ele s`vâr[irii infrac]iunii;
c) dac` este cazul, data sesiz`rii [i organul de urm`rire penal` sau instan]a de judecat`, sesizat` potrivit art. 16;
d) calitatea de so], copil sau persoan` aflat` în între]inerea persoanei decedate, în cazul victimelor prev`zute la art. 14 alin.
(1) lit. b);
e) dac` este cazul, venitul lunar pe membru de familie al victimei;
f) numele, prenumele [i forma de exercitare a profesiei de avocat de c`tre ap`r`torul ales sau men]iunea c` victima nu
[i-a ales un ap`r`tor.
(3) La cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite se anexeaz`, în copie, documentele justificative pentru datele
înscrise în cerere [i orice alte documente de]inute de victim`, utile pentru solu]ionarea cererii.
(4) Cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite se solu]ioneaz` prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea
victimei.
(5) În cazul în care victima nu [i-a ales un ap`r`tor, încheierea prin care s-a admis cererea de asisten]` juridic` gratuit`
trebuie s` cuprind` [i desemnarea unui ap`r`tor din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea [i exercitarea profesiei
de avocat, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i Statutului profesiei de avocat.
(6) Încheierea prin care s-a solu]ionat cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite se comunic` victimei.
(7) Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite este supus` reexaminarii de c`tre
tribunalul în cadrul c`ruia func]ioneaz` Comisia pentru acordarea de compensa]ii financiare victimelor infrac]iunilor, la
cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se solu]ioneaz` în complet format din doi judec`tori.
ART. 18
(1) Asisten]a juridic` gratuit` se acord` fiecarei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu dou`
salarii de baza minime brute pe ]ar`, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asisten]` juridic` gratuit`.
(2) Fondurile necesare pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite se asigur` din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Justi]iei.
ART. 19
Dispozi]iile art. 14-18 se aplic` în mod corespunz`tor [i pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hot`rârii
judecatore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri civile victimei infrac]iunii.
ART. 20
(1) Cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite [i cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare
a hot`rârii judec`tore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri civile victimei infrac]iunii pot fi formulate de reprezentantul
legal al minorului sau al persoanei puse sub interdic]ie.
(2) Cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite [i cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare
a hot`rârii judec`tore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri civile victimei infrac]iunii pot fi formulate [i de organiza]iile
neguvernamentale care î[i desf`[oar` activitatea în domeniul protec]iei victimelor, dac` sunt semnate de victim`, cuprind
datele prev`zute la art. 17 alin. (2) [i sunt anexate documentele prev`zute la art. 17 alin. (3).
(3) Cererea pentru acordarea asisten]ei juridice gratuite [i cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare
a hot`rârii judec`tore[ti prin care au fost acordate desp`gubiri civile victimei infrac]iunii sunt scutite de taxa de timbru.
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