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Stimate Domnule Preşedinte,
Avem onoarea

să vă

privind plata onorariilor

supunem din nou

avocaţilor

atenţiei

din oficiu numiţi în cursul urmăririi penale, conform

art. 272 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de
completările

ulterioare

şi

art. 81

exer itarea p rofesiei de avocat,

problema fondurilor bugetare

şi

procedură penală,

cu

modificările şi

84 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea

şi

re publirată, cd.-1'nodificăr"ile-ulte-ri0a-i:e,.,_---

Aplicarea Protocolului nr. 14511/14.02.2019/nr. 351/C/14.02.2019/nr. 37 AUT/
14.02.2019 încheiat între Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi

Uniunea

onorariilor cuvenite

avocaţilor

penală,

materie

serviciilor de
precum

şi

internaţional
penală

Naţională

a Barourilor din România privind stabilirea

pentru furnizarea serviciilor de

asistenţă judiciară

în

pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a

asistenţă judiciară şi/sau

reprezentare ori de

pentru asigurarea serviciilor de
la justiţie în materie

a relevat problema

civilă şi

insuficienţei

asistenţă

cooperarea

asistenţă extrajudiciară,

judiciară

privind accesul

judiciară internaţională

în materie

fondurilor bugetare alocate Ministerului Public

în acest scop pentru anul 2019, având în vedere

că

la data

semnării

protocolului

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 (PL nr. L88/2019 - Legea nr. 50/2019,
publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I-II, nr. 209 din 15 martie 2019) se afla

deja în dezbatere
în şedinţa

parlamentară,

comună

la comisii, din data de 09.02.2019, fiind de altfel adoptat

a celor 2 camere la data de 15.02.2019.
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Având în vedere
finanţele

publice, cu

responsabilităţii
următoarea

dispoziţiile

art. 6 alin. (1)

modificările şi

completările

bugetare m. 69/2010, cu

propunere de rectificare

doilea al anului 2019, va fi

avută

şi

(2) din Legea m. 500/2002 privind
ulterioare

art. 15 din Legea

modificările şi completările

bugetară,

care va fi

în vedere suplimentarea

bugetare alocate pentru plata onorariilor

şi

avocaţilor

promovată

ulterioare, la

în semestrul al

corespunzătoare

din oficiu

numiţi

a fondurilor

în cursul

urmăririi

penale.
În acest sens vă asigurăm de manifestarea întregului interes privind identificarea
nevoilor

şi

efectuarea demersurilor pentru alocarea fondurilor necesare de

Ministerul Finanţelor Publice.

Cu deosebită consideraţie,

I
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