
CONGRESUL AVOCA ILOR 2017.  
„AVOCATUL I ACCESUL LA JUSTI IE.” 

Bucure ti, 23 – 25 martie 2017 

Uniunea Na ional  a Barourilor din România 





CUPRINS: 

1. Hot rârea nr. 213 din 18 februarie 2017 a Consiliului UNBR privind

organizarea Congresului avoca ilor 2017 ................................................................. 5 

2. Programul Congresului avoca ilor 2017 ................................................................... 7

3. De ce un Congres al avoca ilor cu tema ”Avocatul i accesul la justi ie”? –

av. dr. Gheorghe Florea, Pre edinte U.N.B.R.  ....................................................... 10 

5. Hot rârea nr. 09 din 23-25 martie 2017 a Congresului avoca ilor referitoare la 

propunerile formulate în cadrul Congresului cu privire la organizarea profesiei

de avocat i cu privire la sistemul Casei de Asigur ri a Avoca ilor ....................... 80 

4. Hot rârea Consiliului UNBR nr. 262 din 17 iunie 2017 prin care se aprob

„Raportul privind problematica abordat  la Congresul Avoca ilor 2017 pe

tema: Accesul la justi ie în România din perspectiva profesiei de avocat” i se

distribuie sarcinile departamentelor organizate la nivelul UNBR, coordonate

de câte un vicepre edinte al UNBR ........................................................................ 18 

6. Punctul de vedere al Consiliului de Administra ie al Casei de Asigur ri a

Avoca ilor din România referitor la Hot rârile Congresului avoca ilor din 2016-

2017 în partea ce prive te sistemul de asigur ri, prezentat în edin a

Consiliului UNBR din 17 iunie 2017 ........................................................................ 87 

7. SCRISOARE CU PRIVIRE LA DREPTURI (scrisoarea are rol de informare scris  ce

ar trebui înmânat  suspec ilor, inculpa ilor sau persoanelor în cadrul

procedurilor penale ori  persoanelor c utate în baza unui mandat european

de arestare cu privire la drepturile acestora) ........................................................ 97 





CONSILIUL UNIUNII

nr. 213
18 februarie 2017

66 lit. a), k), l), s) din Legea 
rep

i  (în continuare Lege), 
 Având în vedere propunerea Comisiei Permanente a

Barourilor din România (în continuare UNBR) din 17.02.2017, privind organizarea unui 
Congres temati

, 
Pe baza Consiliului UNBR din 18.02.2017, referitoare la 

Consiliul U.N.B.R.  prezenta: 

Art. 1 – Congresului A fi organizat 

prevederile art. 65 alin. (3) din Lege. 

Art. 2 – (1) Se constituie Comitetul de organizare a C , care se 
00

(eventual, inclusiv, 26 martie 2017, orele 1200).
(2) Comitetul de organizare este compus din 
- Avocat Briciu Traian Cornel
-
- Avocat 
-
- Avocat Turculeanu Ion
- Avocat Livescu Monica, membru al Comisiei Permanente;
- Avocat Dragne Ion, membru al Comisiei Permanente.
(3)

Consiliului UNBR (22-23 martie 2017), prealabile Congresului. 
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(4) Membrii Comitetului de organizare vor
, prin care se va asigura 

Sondajului adresat barourilor pentru întocmirea Rapoartelor privind tema Congresului 
valorificarea în Congres a

(5) Comitetul de organiza

Art. 3 – 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.
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Factori de natur  obiectiv  

Factori de natur  subiectiv - Rolul Codului deontologic al avocatului
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Raport privind problematica abordat  la Congresul Avoca ilor 2017 pe tema: 
Accesul la justi ie în România din perspectiva profesiei de avocat 

Probleme ce afecteaz  accesul la justi ie reflectate în documentele supuse spre dezbatere 
Congresului sau rezultate din lucr rile Congresului : 

1. Costurile nejustificat de mari ale justi iei. Cuantumul i modul de calcul al unor taxe de timbru;
2. Lipsa unui mecanism de asigurare a asisten ei juridice calificate în recurs;
3. Durata nejustificat de mare a procedurilor;
4. Formalismul excesiv în regularizarea cererilor de chemare în judecat ;
5. Reducerea abuziv  a onorariilor avoca iale;
6. Îngr diri ale dreptului privind accesul la dosar;
7. Practici care încalc  accesul la justi ie în procedura penal :

7.1. Îngr diri ale dreptului martorului de a fi asistat de avocat; 
7.2. Practici abuzive legate de audierea martorilor i folosirea ca probe a declara iilor 

acestora; 
7.3. Factori care blocheaz  sau restrâng accesul la justi ie în privin a persoanei v t mate, 

p r ii civile i succesorii acesteia;  
7.4. Obstacole în ceea ce prive te accesul la justi ie întâlnite în institu ia camerei 

preliminare; 
7.5. Limitarea accesului suspec ilor la justi ia penal ; 
7.6. Îngr diri ale dreptului la ap rare legate de înc lcarea secretului profesional prin 

folosirea abuziv  a tehnicilor de interceptare sau a altor practici abuzive; 
7.7. Lipsa oric rei norme care s  garanteze suportarea cheltuielilor judiciare de c tre 

organele judiciare; 
7.8. Lipsa unei comunic rii reale între Parchete i avoca i. Formalism excesiv în materie 

penal  i civil  cu privire la administrarea probelor; 
8. Deficien e în acordarea ajutorului public judiciar:

8.1. Principalele probleme semnalate în privin a reglement rilor privind ajutorul public 
judiciar: 

8.1.1. Scutirea, reducerea sau e alonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu 
constituie în actuala reglementare un remediu efectiv 

8.1.2. Inexisten a cadrului legislativ privind asisten a judiciar  gratuit  în materie 
civil , sub forma ap r rii prin avocat, pentru persoanele juridice aflate în dificultate 
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8.1.3. Interdic ia asigur rii asisten ei judiciare de c tre avocatul care a asigurat 
asisten a extrajudiciar  – o îngr dire a accesului la justi ie 

8.1.4. Inexisten a cadrului legislativ pentru a se putea beneficia de ajutor public 
8.1.5. Tratamentul incorect al institu iei curatelei judiciare 

9. Lipsa garan iilor corespunz toare în privin a asisten ei juridice gratuit  în cauzele penale:
9.1. Inconsecven e în ceea ce prive te asisten a juridic  din oficiu a persoanelor v t mate, 

a p r ilor civile sau a p r ilor responsabile civilmente;  
9.2. Omisiunea legiuitorului de a prevedea orice form  de ajutor public extrajudiciar în 

materie penal ; 
10. Alte deficien e ale sistemului asisten ei juridice gratuite:

10.1. Practica neunitar  privind asisten a juridic  prin avocat în legi speciale;
10.2. Asisten a judiciar  ignor  înc  unele domenii de baz  juridice i sociale; 
10.3. Lipsa unui tratament specific care s  includ  consiliere preliminar  anumitor grupuri 

vulnerabile; 
10.4. Interdic ia asigur rii asisten ei judiciare de c tre avocatul care a asigurat asisten a 

extrajudiciar  – o îngr dire a accesului la justi ie; 
10.5. Lipsa unor garan ii adecvate în privin a dreptului de interpretare i traducere; 

11. Propunerile Departamentului de coordonare a asisten ei judiciare al UNBR referitoare la
accesul la justi ie i asisten a judiciar  gratuit  prin avocat;
12. Cuantumul redus al onorariilor prev zute în Protocolului încheiat între UNBR i Ministerul
Justi iei în 2015;
13. Alte forme de asisten  juridic  pentru persoane defavorizate;
14. Accesul la justi ia Cur ii Europene a Drepturilor Omului;
15. Accesul la informa ia juridic  ca garan ie a accesului la justi ie:

15.1. Accesul la acte normative;
15.2. Accesul la jurispruden ; 
15.3. Accesul avoca ilor la dosarul electronic al cauzei; 
15.4. Accesul avoca ilor la baze de date specializate; 
15.5. Accesul la informa ii generale necesare pentru ini ierea unei ac iuni în justi ie; 
15.6. Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. 

* 
* *

Prezenta lucrare constituie o sintez  a problematicii abordate la Congresului Avoca ilor 2017, 
desf urat sub tematica ”Accesul la justi ie în România din perspectiva profesiei de avocat”.  
În contextul unor schimb ri legislative de anvergur , atât la nivelul Uniunii Europene, cât i la 
nivel na ional, Consiliul Barourilor din România a hot rât desf urarea Congresului Avoca ilor din 
23-25 martie 2017 sub tema accesului la justi ie din perspectiva avocatului. Scopul acestui
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demers a fost de a mobiliza corpul profesional în g sirea de solu ii pentru aceast  problematic  
deosebit de complex .  
Uniunea Na ional  a Barourilor din România (U.N.B.R.) a transmis tuturor barourilor chestionare 
privind accesul la justi ie, la care s  r spund  consiliile barourilor, dar cu recomandarea ca, la 
acele întreb ri, s  poat  r spunde direct i avoca ii membri ai barourilor, urmând ca analiza 
r spunsurilor s  constituie un capitol al raportului întocmit pentru Congres de fiecare barou. 
Aceste rapoarte con in punctele de vedere ale barourilor cu privire la problemele relevante în 
practica avoca ilor din Baroul respectiv, în analiza problematicii accesului la justi ie, dar i 
propuneri privind direc iile de ac iune ale organelor profesiei de la nivel central i local pentru 
îmbun t irea accesului la justi ie.  
Astfel, în vederea Congresului avoca ilor 2017, barourile au preg tit rapoarte, articole i sus ineri 
orale în care au abordat i problemele cu care s-au confruntat în ce prive te accesul de justi ie, 
au identificat principalele cauze care obstruc ioneaz  acest acces în plan local i au f cut 
propuneri de remediere a acestora. 
Cauzele majore care împiedic  sau îngr desc accesul la justi ie î i au originea, în principal, în 
noua legisla ie eclectic  i stufoas , care las  loc pentru interpret ri, uneori abuzive, i determin  
o practic  neunitar .
Printre factorii invoca i cel mai frecvent drept bariere în calea accesului la justi ie sunt: costurile
nejustificat de mari ale justi iei, în special cuantumul i modul de calcul al unor taxe de timbru,
deficien e în acordarea ajutorului public judiciar, lipsa garan iilor corespunz toare în privin a
asisten ei juridic  gratuit  in cauzele penale, lipsa unui mecanism de asigurare a asisten ei
juridice calificate în recurs, durata nejustificat de mare a procedurilor, formalismul excesiv în
regularizarea cererilor de chemare în judecat , reducerea abuziv  a onorariilor avoca iale.
Pentru fiecare dintre aceste cauze care împiedic  accesul la justi ie s-au f cut i propuneri de
remediere.
Prezentul raport grupeaz  pe capitole i reune te ideile exprimate cu privire la accesul la justi ie
în cursul Congresului avoca ilor 2017, indiferent c  au fost transmise spre centralizare prin
rapoartele barourilor, prin articole sau lu ri de cuvânt în timpul evenimentului.

1. Costurile nejustificat de mari ale justi iei. Cuantumul i modul de calcul al unor taxe de
timbru

Cuantumul i modul de calcul al unor taxe de timbru reprezint  un obstacol evident în calea 
accesului la justi ie, învederat de majoritatea avoca ilor. Introducerea unei ac iuni în instan  este 
deseori condi ionat  de plata c tre stat a unor sume nejustificat de mari în raport cu posibilit ile 
justi iabilului i cu spe a dedus  judec ii.  
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A a cum rezult  din centralizarea chestionarelor online privind tema Congresului: „Avocatul i 
accesul la justi ie”, un procent ridicat de justi iabili renun  la ac iune când sunt informa i cu privire 
la cuantumul taxei de timbru.  
S-a f cut observa ia c , în reglement rile în vigoare în materia taxelor de timbru, legiuitorul s-a
orientat în special spre degrevarea instan elor, sanc ionând fiscal justi iabilii care au ales calea
instan ei în locul unei proceduri nelitigioase. În prezent, nu exist  un echilibru propor ional între
interesul urm rit de stat prin impunerea taxei judiciare de timbru i limitarea pe care o aduce
dreptului de acces la justi ie. Când se stabilesc taxe judiciare de timbru exorbitante, care
dep esc cu mult cheltuielile prilejuite de realizarea actului de justi ie i posibilit ile de plat  ale
justi iabilului, atunci limitarea dreptului de acces nu mai are caracter de propor ionalitate.
S-a învederat c  scutirea, reducerea sau e alonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu
constituie, în actuala reglementare, un remediu efectiv pentru limit rile accesului la justi ie prin
taxarea majorat , date fiind condi iile concrete de acordare a acestora prin men inerea pentru
persoanele fizice a valorilor i a limitelor prev zute de OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civil , modificat .
Au fost invocate taxe de timbru nejustificat de mari, în special în ce prive te partajele de bunuri
comune i succesorale. Aceste taxe sunt în contradic ie cu calificarea partajului judiciar drept o
cerere de complexitate redus , dedus  competen ei judec toriei, indiferent de valoarea masei
partajabile. S-a apreciat c  o sum  în cot  fix  este suficient  pentru cererea de partaj judiciar.
S-a remarcat un nivel prea ridicat al cuantumului taxelor de timbru sau a sumelor ce se impun a
fi achitate cu titlu de cau iune pentru ca o bun  parte din ac iunile judiciare deduse judec ii s
poat  fi analizate de c tre instan ele judec tore ti învestite.
Persoanele care se afl  din punct de vedere financiar sub pragurile stabilite de legisla iile
na ionale ar trebui s  aib  acces la instan ele judec tore ti, fiind scutite de cheltuieli auxiliare,
cum ar fi taxele de înregistrare, public ri (anun uri), sarcini fiscale, costuri de depunere a
documentelor juridice, de transport i altele.
Un alt element care tinde s  obstaculeze accesul la justi ie este lipsa oric rei norme care s
garanteze suportarea cheltuielilor judiciare de c tre organele judiciare. Un exemplu în acest sens
îl constituie costul expertizelor tehnico- tiin ifice efectuate la solicitarea p r ilor, care, în multe
cazuri, ajunge la sume exorbitante.
Un alt aspect de natur  s  limiteze în mod semnificativ accesul liber la justi ie este imposibilitatea
trasat  de cadrul normativ de a beneficia de ajutor public judiciar atât sub forma scutirii de plata
taxei de timbru cât i prin acordarea asisten ei gratuite a unui avocat.
Pentru remedierea acestor aspecte este necesar  promovarea unui proiect ce are în vedere
remedierea legisla iei taxelor judiciare de timbru în privin a unor aspecte cu caracter prohibitiv
pentru accesul la justi ie. În acest sens, Departamentul de Protec ie a Profesiei i Rela ii Publice
al U.N.B.R., a realizat ”Propunerea de modificare a legisla iei taxelor judiciare de timbru”,
publicat  pe site-ul U.N.B.R. la data de 01.11.2016 ( http://uniuneabarourilor.ro/propunere-de-
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modificare-a-legislatiei-taxelor-judiciare-de-timbru-in-cadrul-proiectului-de-imbunatatire-a-
accesului-la-justitie/ ) 

2. Lipsa unui mecanism de asigurare a asisten ei juridice calificate în recurs

A a cum au semnalat foarte mul i avoca i, apar frecvent dificult i la unele sec ii ale Înaltei Cur i 
de Casa ie i Justi ie în aplicarea procedurii de filtrare a recursului, conform art. 493 Cod de 
procedur  civil . Având în vedere complexitatea acestei c i extraordinare de atac, recursul nu 
poate fi exercitat, în condi ii rezonabile i cu anse reale de succes, decât prin intermediul unui 
specialist cu preg tire juridic , avocat sau consilier juridic. Lipsa asisten ei calificate expune 
justi iabilul la o respingere aproape sigur  a recursului, ca inadmisibil. 
Prin Deciziile nr. 462/2014 i nr. 485/2015, Curtea Constitu ional  a constatat c  men iunile care 
decurg din obligativitatea formul rii i sus inerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstitu ionale 
datorit  dispropor iei dintre scopul legitim urm rit i sarcinile excesive impuse p r ilor prin 
dispozi iile criticate, datorit  mecanismului defectuos reglementat de legiuitor.  
Conform Punctului de vedere al U.N.B.R. cu privire la constitu ionalitatea obligativit ii asisten ei 
juridice în recurs, prin avocat sau consilier juridic, potrivit noului Cod de procedur  civil , aceast  
obligativitate reprezint  un instrument juridic în strâns  leg tur  cu natura recursului, axat pe 
controlul de legalitate, asigurând caracterul efectiv i concret al dreptului de acces la aceast  cale 
extraordinar  de atac.  
De cele mai multe ori, lipsa unei ap r ri calificate (prin avocat) în cazul exercit rii c ii de atac a 
recursului în materie civil  are ca efect nulitatea respectivului recurs, având în vedere lipsa 
posibilit ii justi iabilului de a încadra motivele printre cele expres i limitativ prev zute de lege.  
În cuprinsul Deciziei nr. 462/2014, Curtea Constitu ional  a ar tat c  dac  legiuitorul prevede 
obligativitatea reprezent rii i asist rii prin avocat în etapa procesual  a recursului, trebuie s  
reglementeze un mecanism de natur  a permite realizarea scopului legitim urm rit la standardul 
calitativ propus, f r  a impune o sarcin  excesiv  p r ilor, indiferent de natura acesteia. 
S-a învederat necesitatea reintroducerii obligativit ii asisten ei juridice de c tre un avocat în faza
de recurs prin raportare la condi ia garant rii efectivit ii dreptului de acces la justi ie prev zut de
art. 6 din Conven ia European  a Drepturilor Omului i a dreptului la ap rare.
Este necesar  corelarea unei astfel de reglement ri cu cea a ajutorului public judiciar, care s  fie
în m sur  s  asigure pentru orice justi iabil accesul la procedura unui recurs efectiv, util i eficient,
necondi ionat de factori precum: dificultatea formul rii unui recurs eficient de c tre o persoan
f r  preg tire juridic , dificultatea în elegerii problemelor de drept i a încadr rii motivelor de
recurs în cele expres i limitativ prev zute de lege, limitele financiare pe care le-ar avea un
justi iabil în angajarea unui ap r tor calificat.
O solu ie ar putea fi reintroducerea articolelor declarate neconstitu ionale într-o form  regândit ,
într-un echilibru impus de statu rile Cur ii Constitu ionale i prin corelare cu asigurarea pârghiilor
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legislative i institu ionale necesare garant rii efectivit ii dreptului de acces. S-a mai propus ca 
neîntocmirea recursului prin avocat/consilier s  nu atrag  de plano nulitatea recursului, remediul 
unei astfel de posibile sanc iuni putând fi o reglementare similar  cu cea a asisten ei juridice 
obligatorii pentru exercitarea recursului în casa ie – art. 439 alin. (4) Cod procedur  penal . 

3. Durata nejustificat de mare a procedurilor

S-a invocat frecvent drept cauz  de îngr dire a accesului la justi ie durata procedurilor atât în
materie penal , cât i civil : durata mare în fixarea termenului de judecat  i durata nejustificat
de mare a urm ririi penale.
Termenul de redactare a hot rârilor judec tore ti ajunge în multe situa ii la 5-6 luni, iar în c ile de
atac, dup  ce hot rârea r mâne definitiv  – chiar la mai mult, situa ie care se reg se te în special
la instan a suprem .

4. Formalismul excesiv în regularizarea cererilor de chemare în judecat

Procedurile excesiv de formale în privin a verific rii i regulariz rii cererii de chemare în judecat  
(art. 200 Cod de procedur  civil ) reprezint  un alt obstacol în calea accesului la justi ie, observat 
de majoritatea avoca ilor. 
Dup  intrarea în vigoare a Codului de procedur  civil , s-a constatat c  un num r foarte mare de 
cauze au fost anulate în procedura de regularizare.  
Conform Studiului privind accesul la justi ie i acordarea asisten ei juridice prin avocat, realizat de 
U.N.B.R. în luna martie 2017, în anul 2015 au fost anulate în procedura regulariz rii un num r de 
46.632 cereri de chemare în judecat  în materie civil  iar în 2016 au fost anulate 42.797. De i se 
poate constata o sc dere cu aproximativ 8,22% în ultimul an, num rul cererilor anulate se men ine 
la un nivel foarte ridicat. Aceste informa ii sunt aproximative, dat fiind faptul c  nu s-au colectat 
informa ii de la toate instan ele. Ele reflect  îns  un trend pozitiv. Ele reflect  îns  un trend pozitiv. 
Fie  c  num rul cererilor anulate în procedura regulariz rii a sc zut, concomitent  cu cre terea 
acurate ei redact rii cererilor de chemare în judecat , prin raportare la îndeplinirea cerin elor 
legale de con inut, fie c  ”a fost dep it ” perioada necesar  pentru implementarea programului 
privind volumul optim de munc  al instan elor, deopotriv  cu realizarea criteriului ”justi iei 
eficiente” constând în degrevarea muncii în sistemul justi iei statale prin încredin area, inclusiv cu 
concursul  direct i public al magistra ilor,   unui num r  substan ial de cauze  litigioase (care au 
vizat , mai ales, raporturile de familie, proprietatea, succesiunile, executarea silit , procedura 
medierii, etc. ) unor  altor  profesii juridice organizate dup  principiul remuner rii  directe,  de c tre 
persoana interesat , a profesionistului jurist c ruia  statutul îi concesioneaz  realizarea unui 
serviciu de interes public, ori pe care îl sprijin    s  se dezvolte, inclusiv cu sprijinul mediului 
academic din domeniul juridic , ori prin doctrina juridic  coordonat  înspre acest obiectiv. 
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”Focalizarea” aten iei opiniei publice asupra justi iei penale a obstaculat introspectarea, pe 
m sur , a evolu iei justi iei civile , la care accesul este dificil i îngreunat pe m sura aplic rii stricte 
a criteriilor ”justi iei eficiente”, dup  criterii comune în justi ia penal  i în justi ia civil , nesupus  
monitoriz rii cu aceea i intensitate intern  i extern  ! 
Principalele cauze de anulare a cererilor sunt neîncadrarea în termenul de regularizare i 
formalismul excesiv al instan elor. 
 Art. 200 alin. (3) Cod procedur  civil  stabile te c  dac  reclamantul nu a completat cererea de 
chemare în judecat  în termenul de cel mult 10 zile, se aplic  sanc iunea anul rii cererii. S-a 
constatat c , de foarte multe ori, justi iabilii, dar i avoca ii, nu se încadreaz  în termenele în care 
se realizeaz  aceasta procedur . 
S-a constatat, de asemenea, i un formalism excesiv al magistra ilor care anuleaz  cereri pentru
orice motive, nu numai pentru nerespectarea cerin elor de form  i de con inut prev zute la art.
196 Cod procedur  civil . Unele motive sunt chiar derizorii sau ridicole, cum ar fi lipsa num rului
suficient de exemplare, chestiune care ar putea fi suplinit  i din oficiu.
S-a remarcat o deturnare a scopului procedurii de regularizare. Astfel, de i scopul reglement rii
este realizarea unei discipline procesuale prin evitarea amân rilor i protec ia pârâtului, instan ele
folosesc art. 200 Cod procedur  civil  anulând cererile pentru a evita înc rcarea rolului acestora.
De asemenea, în mod paradoxal, de i reglement rile prev zute la art. 200 au drept scop evitarea
amân rilor, procesul este tergiversat chiar prin procedura de verificare i completare a cererii de
chemare în judecat  prin:
- fixarea termenului pentru verificarea cererii dup  o perioad  relativ mare de timp;
- durata excesiv  de regularizare a cererii de chemare în judecat , care de multe ori dep e te
un an;
- emiterea de adrese ale instan ei în procedura de regularizare prin care se pune în vedere
reclamantului s  îndeplineasc  obliga ii pe care deja le-a îndeplinit în chiar cuprinsul cererii de
chemare în judecat  (ex: precizarea valorii obiectului cererii, precizarea ultimului domiciliu comun
etc.);
Alt obstacol care împiedic  accesul la justi ie, în leg tur  cu regularizarea cererii de chemare în
judecat , îl reprezint  lipsa caracterului contradictoriu i a unei c i de atac deplin devolutive
referitoare la procedura regulariz rii.
Pentru remedierea acestei probleme s-a propus precizarea limitelor în care se poate aplica
sanc iunea nulit ii absolute i instituirea unei proceduri contradictorii pentru regularizarea cererii
de chemare în judecat  i prevederea unei c i de atac deplin devolutive.

5. Reducerea abuziv  a onorariilor avoca iale

S-a constatat o tendin  a instan elor de a reduce partea din cheltuielile de judecat  reprezentând
onorariilor avoca ilor prin aplicarea abuziv  a prevederilor art. 451 alin. (2) Cod de procedur
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civil . Aceste reglement ri prev d în mod expres posibilitatea cenzur rii p r ii din cheltuielile de 
judecat  care reprezint  onorariul de avocat, inclusiv din oficiu, f r  s  stabileasc  dac  m sura 
va trebui sau nu pus  în prealabil în discu ia p r ilor. Reducerea poate fi motivat  prin dispropor ia 
„v dit ” între onorariu i valoarea sau complexitatea litigiului, sau între acesta i „activitatea 
desf urat  de avocat”, cu luarea în considerare a altor circumstan e ale cauzei.  
Se poate observa c  enumerarea temeiurilor pentru care reducerea onorariului poate fi dispus  
nu mai este limitativ , nici m car în aparen , i permite judec torului, prin coroborare cu art. 22 
alin. (7) Cod de procedur  civil , s  in  seama de „toate circumstan ele cauzei”, inclusiv dar nu 
limitat la principiile generale ale dreptului, cerin ele echit ii i buna-credin . Astfel, prerogativa 
reducerii onorariilor s-a transformat, prin noua reglementare, într-o putere discre ionar  conferit  
instan ei de judecat , care poate fi exercitat  inclusiv din oficiu, pe baza oric ror circumstan e ale 
cauzei (inclusiv ca o veritabil  m sur  punitiv , comportamentul justi iabilului sau al ap r torului 
fiind i el o circumstan  a cauzei). 
Lipsa unor limite clare în cadrul c rora prerogativa instan ei poate fi exercitat  a dat na tere unui 
fenomen previzibil: unele instan e au început s  reduc  în mod sistematic onorariile avoca ilor, 
inclusiv la sume umilitoare, de 5 (!) lei. 
Suportarea unor ”pierderi” financiare cu ocazia apel rii la justi ie, de i partea advers  este în 
culp  procesual , aduce atingere accesului liber la justi ie, justi iabilul fiind nevoit s  accepte, în 
prea multe cazuri, s  r mân  nedesp gubit de rambursarea unor cheltuieli de judecat  normale 
situate în ni te limite ale normalit ii.  
În asemenea condi ii o regândire a reglement rii actuale este necesar  în special în ceea ce 
prive te procedura reducerii onorariilor, care trebuie transformat  în una contradictorie, i 
limitarea dreptului discre ionar al instan elor privind reducerea onorariilor prin prevederea unor 
onorarii minimale de recomandare ca limite inferioare ale acestei reduceri. 

6. Îngr diri ale dreptului privind accesul la dosar

Se constat  frecvent îngr direa accesului la dosarul clientului în faza de urm rire penal . Se 
invoc  în special lipsa condi iilor materiale, lipsa personalului sau alte motive subiective pentru 
care se tergiverseaz  punerea la dispozi ia avocatului a dosarului pentru studiu, ce afecteaz  
accesul la dosar.  
De multe ori, administrarea cererilor în procedura penal  se face prin intermediul faxului. 
Consecin a acestei coresponden e este faptul c  solu iile pronun ate de procurori ajung la p r i 
cu întârzieri mari, fiind trimise cu po ta. În cele mai multe cauze dosarele sunt solu ionate f r  ca 
p r ile s  aib  posibilitatea real  s  administreze probe sau s  fac  cereri c tre judec torul de 
drepturi i libert i pân  la solu ionarea dosarului de c tre procuror.  
Solicit rile privind studiul dosarului sunt solu ionate de c tre procurori cu întârzieri semnificative 
de ordinul lunilor, timp în care pot fi administrate probe de care p r ile nu au luat cuno tin . 
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Ordonan ele prin care sunt admise cererile de studiu al dosarului prev d în multe cazuri data i 
orele între care avocatul trebuie s  studieze dosarul. De multe ori, ordonan a prin care procurorul 
admite studiul dosarului de c tre ap r tor ajunge în posesia avocatului dup  ce dosarul este 
înaintat c tre instan a de judecat . 
Aceast  situa ie se datoreaz  modului rigid în care sunt interpretate dispozi iile Codului de 
procedur  penal , care prev d c  accesul la dosar al avocatului se face cu încuviin area 
procurorului. De aici s-a tras concluzia c  încuviin area procurorului se face numai prin ordonan .  
S-a opinat c  accesul avocatului la dosar ar trebui f cut numai în baza cererii acestuia i numai
acolo unde condi iile anchetei penale o impun, accesul s  poat  fi restric ionat pe timp limitat, prin
ordonan .
Situa ia se agraveaz  în cazul în care dosarele se afl  la organele de poli ie, când cererea
avocatului trebuie înaintat  tot c tre procuror, îns  cursul acesteia are un traseu mai lung asupra
c ruia avocatul nu are control.
Accesul la dosar este împiedicat de multe ori prin m suri administrative. La nivelul barourilor
exist  protocoale cu instan ele prin care se stabile te un interval orar în care avoca ii au prioritate
la registratur  i arhiv . Cu toate acestea, actul de justi ie impune avoca ilor acces la anumite
servicii i în afara intervalului orar prestabilit, ceea ce presupune primirea unui bon de ordine i
a teptarea la rând cu justi iabilii. Dac  dosarele nu sunt aduse în arhiv  între termene, avoca ii
trebuie s  a tepte zile întregi pentru ca grefierul de edin  sau judec torul s  î i dea acceptul
pentru ca dosarul s  fie adus la studiu. Aceast  chestiune ar putea fi uniform solu ionat  dac  ar
exista la nivelul tuturor instan elor din ar  obliga ia scan rii i stoc rii documentelor pe suport
informatic, a a cum se practic  deja la unele instan e din ar .
S-a propus implementarea modelului de acces la dosar practicat la Curtea de Apel Cluj, prin
furnizarea unei parole de acces, care s  se comunice avocatului indicat de parte, nu doar p r ii.
S-a propus arhivarea documentelor din dosarul instan ei pe suport informatic i asigurarea
accesului la forma electronic  a dosarelor pe baz  de ”nume de utilizator” prin finalizarea unui
proiect ini iat de Corpul profesional pentru furnizarea semn turii electronice a avoca ilor în
parteneriat cu un furnizor calificat, care are competen  na ional  în materia gestion rii i
administr rii semn turii electronice dedicate exclusiv accesului la dosarele instan elor de judecat
în care se reg sesc dovezi privind calitatea de avocat a uneia dintre p r i atribuit  unui avocat
posesor de semn tur  electronic  autorizat  (”nume de utilizator”).
Se solicit  CSM ini ierea unui proiect na ional de organizare i func ionare a activit ii în edin ele
de judecat , în condi iile în care se refuz  acceptarea aplic rii în întregime a dispozi iilor noului
Cod de procedur  civil , prin partajarea proceselor pe ore. Este necesar  crearea unui soft
na ional pentru asigurarea comunic rii dintre avocat i instan e astfel încât s  se poat  evita
fixarea la aceea i or  i în aceea i zi  a proceselor în care sunt implica i avoca i   i posibilitatea
transmiterii prin SMS, cu cel pu in 3 zile înainte, a datei preconizate  în caz de amânare a
procesului.
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Se întâlnesc frecvent situa ii în care dreptul la ap rare este înc lcat prin neacordarea unei 
posibilit i reale pentru studiul dosarului i a timpului pentru preg tirea ap r rii. În majoritatea 
cazurilor, se pune în mi care ac iunea penal , se schimb  calitatea persoanei din suspect în 
inculpat i se propune arestarea în aceea i zi. Acest fapt nu numai c  pune ap rarea în 
imposibilitatea de a- i exercita efectiv rolul s u, dar pune actul de justi ie într-o lumin  
nefavorabil . Judecarea cererii de propunere a arestului preventiv în aceea i zi pune în 
imposibilitate avocatul de a lua la cuno tin  de con inutul dosarului de urm rire penal . De multe 
ori aceste dosare, mai ales cele instrumentate de DIICOT i DNA, con in volume de ordinul 
zecilor, care nu pot fi lecturate într-o zi. 
S-au constatat de asemenea cazuri în care inculpatul a fost trimis în judecat  în ziua în care
ap r torul acestuia a solicitat administrarea de probe în faza de urm rire penal , solicitare care
a fost respins .

7. Practici care încalc  accesul la justi ie în procedura penal

7.1. Îngr diri ale dreptului martorului de a fi asistat de avocat 
S-au constatat în mod frecvent îngr diri ale dreptului justi iabilului citat la Parchet în calitate de
martor de a fi asistat de avocat. S-a semnalat practica neunitar  în acest sens, unele Parchete
locale nepermi ând martorului s  fie asistat de avocat. Dreptul martorului de a fi asistat de avocat
este reglementat de art. 31 Cod procedur  penal , care ofer  acest drept subiec ilor procesuali,
în categoria c rora intr  i martorul (cf. art. 34 Cod procedur  penal ). Conform procedurii
actuale, urm rirea penal  se demareaz  ini ial in rem pentru fapta s vâr it , inclusiv pretinsul
f ptuitor, care pân  la dobândirea calit ii de suspect sau inculpat, este audiat în calitate de martor
i ar trebui s  beneficieze de toate drepturile i obliga iile prev zute de lege pentru aceasta. Se

are în vedere în special dreptul martorului de a nu se incrimina prin declara iile sale precum i
dreptul persoanei respective de a refuza s  dea declara ii în aceast  faz , iar pe de alt  parte
obliga ia respect rii acestui drept de c tre reprezentan ii Ministerului Public.
Nu exist  o abordare unitar  a organelor de urm rire penal  în aceast  problem . În majoritatea
dosarelor, mai ales cele care au ca obiect fapte de drept comun, organele de poli ie dar i
procurorii permit asistarea persoanei audiate de c tre avocat în faza urm ririi penale in rem. Îns
la nivelul unit ilor specializate ale Ministerului Public, cum ar fi DNA Timi oara sau DNA Oradea,
s-a conturat practica de a nu permite martorilor asisten a juridic . Nu la fel se întâmpl  la DNA
Bucure ti, de exemplu, de unde rezult  c  arbitrariul este nepermis de mare în abordarea acestei
probleme.
Sursa arbitrariului o reprezint  neconcordan a între art. 31 Cod procedur  penal  (Avocatul asist
sau reprezint  în p r ile sau subiec ii procesuali în condi iile legii) i art. 88 (Avocatul asist  sau
reprezint  în procesul penal p r ile ori subiec ii procesuali principali în condi iile legii). Se poate
observa c  art. 88 nu interzice i nu limiteaz  dreptul subiec ilor procesuali, în categoria c rora
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intr  i martorul, la asisten  din partea avocatului. Totu i, se creeaz  o problem  de interpretare, 
care de multe ori este utilizat  în mod abuziv de c tre organele de urm rire penal  pentru a 
împiedica participarea avocatului la audierea clien ilor s i. 

7.2. Practici abuzive legate de audierea martorilor i folosirea ca probe a declara iilor 
acestora 

Anumite persoane sunt chemate în mod abuziv pentru a fi audiate ca martor. În m sura în care 
declara ia pe care persoana o d  în calitate de martor nu-i mai poate fi opus  ulterior, dup  ce î i 
schimb  calitatea, procurorul o folose te împotriva altor persoane, dac  în aceste declara ii 
rezult  elemente cu privire la ace tia. De altfel, este foarte clar c  acesta este i obiectivul ascuns 
al acestor practici. 
Mai sunt situa ii în care Parchetul procedeaz  de maniera în care audiaz  pe toat  lumea ca 
martor în etapa aceasta in rem i apoi, extrage pe cei cu privire la care continu  in personam. i 
aici sunt situa ii în care aceste persoane sunt membri de familie, sunt persoane care aveau dreptul 
s  nu dea declara ie, dac  ar fi tiut despre ce este vorba. 
Mai sunt ipoteze în care urm rirea penal  este in rem de luni de zile. Persoana este chemat  
ast zi, i se aduce la cuno tin  calitatea de suspect i în dou  s pt mâni este trimis  în judecat . 
Sau persoana este chemat  azi, i se aduce la cuno tin  calitatea de suspect iar dup  câteva 
ore, calitatea de inculpat. Este evident c  în asemenea condi ii dreptul la ap rare este înc lcat 
întrucât este foarte greu pentru avocat s  formuleze tot felul de cereri, cum ar fi de acces la dosar 
sau probe în plus. 
Sunt frecvente problemele de acest tip pe partea de urm rire in rem i ar fi important ar fi ca 
instan ele, în etapa de camer  preliminar , s  cenzureze aceste practici. Este adev rat c  uneori 
sunt cenzurate, îns  de cele mai multe ori nu se întâmpl  acest lucru. 

7.3. Factori care blocheaz  sau restrâng accesul la justi ie în privin a persoanei v t mate, 
p r ii civile i succesorii acesteia  

Institu ia solu ion rii ac iunii civile de c tre succesori în procesul penal este mult mai restrictiv  
decât cea prev zut  de precedenta lege procesual . De exemplu, dispozi iile art. 24 noul Cod de 
procedur  penal , care reglementeaz  exercitarea ac iunii civile de c tre succesori sau fa  de 
ace tia, au introdus termenele de dou  luni în care î i pot exercita op iunea, sub sanc iunea 
excluderii solu ion rii ac iunii civile din competen a instan ei penale – sanc iune care nu se 
reg sea în dispozi iile art. 21 ale codului precedent. 
Mai mult, spre deosebire de codul precedent, disjungerea ac iunii civile (în ipoteza în care 
solu ionarea acesteia întârzie solu ionarea ac iunii penale) nu mai este limitat  la procedura 
simplificat . 
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Accesul la justi ie al persoanelor v t mate sau a p r ilor civile este în mare m sur  limitat i în 
materia acordului de recunoa tere a vinov iei, unde instan a sesizat  pe aceast  cale va 
solu iona ac iunea civil  numai dac  s-a încheiat o tranzac ie sau un acord de mediere. 

7.4. Obstacole în ceea ce prive te accesul la justi ie întâlnite în institu ia camerei 
preliminare 

Alt obstacol în ceea ce prive te accesul la justi ie se întâlne te în institu ia camerei preliminare 
unde legiuitorul a în eles s  oblige judec torul s  comunice rechizitoriul numai inculpatului - art. 
344 alin. (2) NCPP, f r  a-l mai comunica i subiectului procesual principal oponent acestuia: 
"Copia certificat  a rechizitoriului i, dup  caz, traducerea autorizat  a acestuia se comunic  
inculpatului la locul de de inere ori, dup  caz, la adresa unde locuie te sau la adresa la care a 
solicitat comunicarea actelor de procedur . Inculpatului, celorlalte par i i persoanei v t mate li 
se aduc la cuno tin  obiectul procedurii în camera preliminar , dreptul de a- i angaja un ap r tor 
i termenul în care, de la data comunic rii, pot formula în scris cereri i excep ii cu privire la 

legalitatea sesiz rii instan ei, legalitatea administr rii probelor i a efectu rii actelor de c tre 
organele de urm rire penal . Termenul este stabilit de c tre judec torul de camer  preliminar , 
în func ie de complexitatea i particularit ile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile." 
Nici institu ia sesiz rii judec torului de camer  preliminar  cu plângere împotriva ordonan ei de 
clasare sau cu verificarea renun rii la urm rirea penal  nu garanteaz  accesul la justi ie, cât  
vreme nu exist  vreun temei de drept (nici legal, nici protocolar) care s  asigure asisten a judiciar  
a intima ilor sau a peten ilor. Aceea i situa ie se g se te i în ipoteza sesiz rii judec torului de 
camer  preliminar  cu desfiin area înscrisurilor sau cu confiscarea, prev zut  de dispozi iile art. 
5491 din Codul de procedur  penal , unde ”persoanelor ale c ror drepturi sau interese legitime 
pot fi afectate” nu li se asigur  asisten a judiciar . 

7.5. Limitarea accesului suspec ilor la justi ia penal  
Accesul suspec ilor la justi ia penal  este limitat artificial în dou  ipoteze: 
Într-o prim  ipotez , obiectiv , accesul suspectului la justi ie este restrâns de lipsa garan iilor 
defipte în favoarea acestuia privind dreptul de a consulta dosarul [determinat de formularea      într-
o manier  criticabil  a dispozi iilor art. 94 alin. (7) i a interpret rilor date acestuia prin prisma art. 
94 alin. (7) i, mai ales, a art. 92 alin. (1) din Codul de procedur  penal ]. 
Într-o alt  ipotez , subiectiv  sau incidental , suspectul poate fi lipsit de drepturile sale prin 
întârzierea deliberat  a sesiz rii procurorului în vederea continu rii urm ririi penale. Directiva 
European  2012/13/UE din 22.05.2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale 
a fost transpus  în legea na ional  într-o manier  contrar  spiritului s u i este aplicat  în cea 
mai restrictiv  manier  posibil . 
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7.6. Îngr diri ale dreptului la ap rare legate de înc lcarea secretului profesional prin 
folosirea abuziv  a tehnicilor de interceptare sau a altor practici abuzive 

Este foarte frecvent  practica extinderii tehnicilor speciale de supraveghere pe o perioad  de timp 
îndelungat  prin practica urm ririi penale in rem, prelungit  nejustificat în timp, f r  posibilitatea 
ca cel care devine suspect sau inculpat s  aib  m car cuno tin  de actele i lucr rile dosarului, 
pentru c  în majoritatea cazurilor se confrunt  cu interdic ia temporar  a studierii dosarului. 
Se practic  folosirea abuziv  de c tre autorit i, împotriva justi iabilului, a datelor ob inute din 
contractul dintre client i avocat.  
Interdic ia de a intra în sediile Poli iei cu telefoane mobile i tablete sau deposedarea avoca ilor 
de aceste instrumente la sediile poli iei, în baza unui ordin verbal intern, încalc  secretul 
profesional al avocatului. 
S-a propus introducerea în Codul de procedur  penal  a unor prevederi specifice pentru
asigurarea secretului profesional, referitor la actele i lucr rile profesionale aflate asupra
avocatului sau la sediul profesional i examinarea procedurilor de eliminare a Ordinului
administrativ care impune deposedarea avoca ilor de telefoane mobile i aparate de înregistrat la
accesarea spa iilor aflate în administrarea Ministerului de Interne i la unit ile de parchet.

7.7. Lipsa oric rei norme care s  garanteze suportarea cheltuielilor judiciare de c tre 
organele judiciare 

Un alt element care tinde s  obstaculeze accesul la justi ia penal  este lipsa oric rei norme care 
s  garanteze suportarea cheltuielilor ”judiciare” de c tre organele judiciare. Un exemplu în acest 
sens îl constituie costul expertizelor tehnico- tiin ifice efectuate la solicitarea p r ilor, care în multe 
cazuri ajunge la sume exorbitante.  
De asemenea, expertizele în urm rirea penal  nu se efectueaz  cu în tiin area inculpatului, astfel 
încât acesta s  poat  formula obiective, recuza exper i ori s  aib  exper i parte. 

7.8. Lipsa unei comunic rii reale între Parchete i avoca i. Formalism excesiv în materie 
penal  i civil  cu privire la administrarea probelor.  

S-a remarcat o foarte mare rigiditate a magistra ilor, procurori i judec tori deopotriv , în raport
cu justi iabilii i avoca ii. În ceea ce prive te procurorii, rigiditatea mai sus men ionat  se manifest
prin refuzul contactului cu avocatul, dezinteresul fa  de probele ap r rii, nesocotirea normelor
de procedur  penal  care oblig  procurorul s  administreze probe i în favoarea inculpatului nu
numai în acuzarea sa.
În ceea ce prive te instan ele de judecat , s-a remarcat, în ultimul timp, un formalism excesiv cu
privire la administrarea probelor. Acest lucru este manifest i la judec torii dar i la instan ele
superioare cu ocazia exercit rii c ilor de atac. Nu întotdeauna legea prevede o sanc iune pentru
administrarea unei probe, cu toate acestea exist  o tendin  de a nu mai readministra probele de
la fond sau probe noi în c ile de atac.
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Se observ  c , în general, i în Codul de procedur  penal  i în Codul de procedur  civil  dreptul 
la ap rare are o reglementare zgârcit , dar care totu i exist . Codul de procedur  penal  
bun oar , la art.10 alin. (2) i (5), prevede obligativitatea pentru organele judiciare de a asigura 
exercitarea deplin  i efectiv  a dreptului la ap rare de c tre p r i i subiec ii procesuali în tot 
cursul procesului penal. Este prev zut faptul c  atât p r ile cât i avocatul au dreptul s  
beneficieze de timpul i înlesnirile necesare preg tirii ap r rii. Aceast  dispozi ie legal  nu este 
dublat  îns  de o sanc iune sau de o nulitate astfel încât dispozi iile legale mai sus amintite r mân 
în practic  f r  efect.  
Nesocotirea acestor dispozi ii legale, neacordarea termenelor pentru preg tirea ap r rii, refuzul 
de administrare a unor probe noi, judecarea în prip  a cauzelor sub imperiul celerit ii, nepolite ea 
i comportamentul discre ionar atât în faza urm ririi penale cât i în timpul judec ii, creeaz  

convingerea justi iabililor c  justi ia este o form  f r  fond, c  nu- i pot dovedi dreptatea în 
instan . Aceast  convingere se coreleaz  în mod nefericit i cu credin a c  i ap rarea este 
numai o formalitate i c  un avocat, oricât de bun ar fi, nu poate determina un proces în mod 
corespunz tor, fiind numai o surs  de cheltuieli. Din nefericire, aceast  atitudine este alimentat  
i de unii avoca i care se prezint  în instan  prea pu in preg ti i în cauzele angajate.  

8. Deficien e în acordarea ajutorului public judiciar

Avoca ii au reclamat, în mod constant, ineficacitatea legisla iei privind ajutorul public judiciar, 
respectiv OUG nr. 51/2008 cu modific rile i complet rile ulterioare.  
Acordarea ajutorului public judiciar este insuficient  i vizeaz  o cazuistic  extrem de redus .  
Sumele stabilite i acordate efectiv cu titlu de onorarii avoca iale în cazul în care ajutorul judiciar 
const  în ap rarea prin avocat sunt foarte mici i oricum incapabile s  stimuleze calitatea 
activit ii prestate de avocat. De cele mai multe ori, onorariile fixate nu se raporteaz  la Protocolul 
încheiat între Ministerul Justi iei i U.N.B.R. privind remunera ia în caz de asisten  judiciar  i 
sunt reduse în mod discre ionar de c tre judec tori, inclusiv pân  la nivelul unor sume modice, 
anun ate în edin  public , cu inten ia v dit  de a discredita activitatea avoca ial .  
Conform studiului privind accesul la justi ie i acordarea asisten ei juridice prin avocat, realizat de 
U.N.B.R., se observ  o u oar  cre tere a num rului cererilor de acordare de ajutor public judiciar 
în materie civil  formulate de justi iabili în anul 2016 fa  de 2015, cu aproximativ 2,27%, ceea ce 
arat  interesul crescut al justi iabililor de a solicita acordare de ajutor public judiciar.  
De i num rul cererilor a înregistrat o u oar  cre tere, num rul cererilor admise a sc zut cu 
aproximativ 4,63% în anul 2016 fa  de anul precedent iar num rul cererilor respinse a crescut 
cu aproximativ 12.66%.  
Aceste informa ii sunt aproximative, dat fiind faptul c  nu s-au colectat informa ii de la toate 
instan ele. Ele reflect  îns  un trend ascendent al interesului justi iabililor pentru ajutorul public 
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judiciar în materie civil , i un trend negativ al posibilit ii de a beneficia de un astfel de ajutor, în 
condi iile unei cre teri semnificative a num rului de cereri respinse. 
 În ceea ce prive te num rul cererilor de acordare a ajutor public judiciar în materie civil  
formulate de justi iabili, situa ia se prezint  în felul urm tor:  
- Anul 2015: 24.838 cereri, din care admise: 14.934 i respinse: 9.904;
- Anul 2016: 25.401 cereri, din care admise: 14.243 i respinse: 11.158
Conform aceluia i studiu, sumele acordate cu titlu de ajutor public judiciar în materie civil  au
înregistrat o sc dere de aproximativ 42,57%.
Sume acordate de instan ele judec tore ti cu titlu de ajutor public judiciar în materie civil :
- Anul 2015: 26.168.942,32
- Anul 2016: 15.030.038,76
Aceste informa ii sunt aproximative, dat fiind faptul c  nu s-au colectat informa ii de la toate
instan ele. Ele reflect  îns  un trend negativ al pl ilor efectuate cu titlul de ajutor public judiciar.
Aceast  sc dere este în corelare direct  cu num rul în cre tere al cereri respinse de acordarea
de ajutor public judiciar.

8.1. Principalele probleme semnalate în privin a reglement rilor privind ajutorul public 
judiciar 

8.1.1. Scutirea, reducerea sau e alonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu 
constituie în actuala reglementare un remediu efectiv 

Scutirea, reducerea sau e alonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu constituie în actuala 
reglementare un remediu efectiv pentru limit rile accesului la justi ie prin taxarea majorat , date 
fiind condi iile concrete de acordare a acestora prin men inerea pentru persoanele fizice a valorilor 
i limitelor prev zute de Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public 

judiciar în materie civil  modificat .  
Imposibilitatea trasat  de cadrul normativ de a beneficia de ajutor public judiciar atât sub forma 
scutirii de plata taxei de timbru cât i prin acordarea asisten ei gratuite a unui avocat este de 
natur  s  limiteze în mod semnificativ accesul liber la justi ie. 

8.1.2. Inexisten a cadrului legislativ privind asisten a judiciar  gratuit  în materie 
civil , sub forma ap r rii prin avocat, pentru persoanele juridice aflate în 
dificultate 

În ultimii ani, un num r tot mai mare de societ i comerciale se afl  în dificultate i odat  cu 
acestea i persoanele fizice au de suferit. Or, în reglement rile na ionale, societ ile comerciale 
au dreptul la asisten  judiciar  numai prin reduceri i e alon ri la taxa de timbru. Dup  cum tim, 
aceste reglement ri nu permit, pentru persoanele juridice, alte forme de asisten  judiciar , cum 
ar fi ap rarea i asisten a gratuit  printr-un avocat sau gratuitatea taxelor de timbru. 
Reglement rile europene las  statelor posibilitatea de op iune cu privire formele de asisten  
judiciar . Totu i, ar trebui s  analiz m dac , în contextul de ansamblu al mecanismului de 
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acordare a asisten ei judiciare de c tre statul român, principiul efectivit ii accesului la justi ie este 
func ional în privin a persoanelor juridice, care, aflându-se în dificultate, nu pot beneficia de 
dreptul la ap rare. Aceasta cu atât mai mult cu cât Curtea Constitu ional  din România a desfiin at 
recent dispozi iile privind obligativitatea reprezent rii în recurs, de c tre avocat, atât a persoanei 
fizice, cât i a persoanei juridice . 

8.1.3. Interdic ia asigur rii asisten ei judiciare de c tre avocatul care a asigurat 
asisten a extrajudiciar  – o îngr dire a accesului la justi ie 

Prevederile art. 36 din OUG 58/2008, preluate de Regulamentul SAJ constituie o real  îngreunare 
a accesului cet enilor la justi ie. Conform acestor prevederi, avocatul care a acordat asisten  
extrajudiciar  nu poate acorda asisten  judiciar  aceleia i persoane pentru valorificarea sau 
ap rarea aceluia i drept sau interes. Aceste reglement ri constituie o surs  de nemul umire 
pentru avoca i, dar mai ales pentru justi iabili, care de cele mai multe ori ar dori s  r mân  cu 
avocatul care le cunoa te cel mai bine situa ia.  

8.1.4. Inexisten a cadrului legislativ pentru a se putea beneficia de ajutor public  
S-a subliniat de Congres c  este nepotrivit  inexisten a cadrului legislativ pentru a se beneficia
de ajutor public sub forma asisten ei prin avocat, inclusiv în faza de consiliere, mediere, conciliere,
etc.

8.1.5. Tratamentul incorect al institu iei curatelei judiciare 
De i institu ia este încredin at  spre administrare prin Noul cod de procedur  civil  judec torului, 
iar calitatea de ”curator judiciar” este legal  atribuit  avocatului, tratamentul remuner rii muncii 
curatorului judiciar este lipsit de orice reguli sau bune practici, refuzate a fi elaborate sau urm rite 
de c tre CSM sau Ministerul Justi iei! 
Remunera ia fixat  de judec tor nu are nici un criteriu, iar ”pl cerea” de a se fixa remunera ii de 
”5 lei”(!) a devenit o practic  extrem de nociv ! 
Orice efort institu ional al U.N.B.R. s-a lovit de ”protec ia independen ei judec torului”, în numele 
c reia ”curatela judiciar ” a devenit o adev rat  activitate lipsit  de orice cointeresare. 

9. Lipsa garan iilor corespunz toare în privin a asisten ei juridice gratuite în cauzele
penale

9.1. Inconsecven e în ceea ce prive te asisten a juridic  din oficiu a persoanelor v t mate, 
a p r ilor civile sau a p r ilor responsabile civilmente.  

Asisten a juridic  din oficiu a persoanelor v t mate, a p r ilor civile sau a p r ilor responsabile 
civilmente nu este garantat  corespunz tor de dispozi iile art. 93 alin. (5) din Codul de procedur  
penal , care las  asigurarea acesteia la latitudinea organului judiciar, spre deosebire de ipoteza 
suspectului sau inculpatului a c rei asisten  este obligatorie în condi ii determinate. 
Din p cate, Protocolul încheiat cu Ministerul Justi iei în 10.06.2015 nici nu distinge între cele dou  
ipoteze ale asisten ei judiciare a persoanelor v t mate sau a p r ilor civile, i nici nu acoper  
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perfect ipoteza art. 80 i art.85 din Codul de procedur  penal . În acest context, accesul la justi ie 
al num rului mare (respectiv foarte mare) de persoane /p r i nu este facilitat, fiind neglijat numai 
în scopul degrev rii organelor judiciare de sarcina exercit rii eventualei ac iuni civile i a cit rii 
p r ilor. Asigurarea dreptului la ap rare al colectivit ilor de persoane v t mate i p r i civile prin 
desemnarea unui avocat din oficiu care ”s  le reprezinte interesele” impune reformarea întregii 
institu ii (ansamblul normelor legale, statutare i protocolare care guverneaz  asisten a judiciar  
a persoanelor v t mate sau a p r ilor civile) prin adoptarea unor norme speciale în toate palierele 
de reglementare, începând cu legea i terminând cu protocolul i regulamentul asisten ei 
judiciare. 
Legea procesual  prevede, din ra iuni distincte i chiar str ine de asigurarea dreptului la ap rare 
al p r ilor civile sau persoanelor v t mate, posibilitatea organelor judiciare de a desemna avoca i 
din oficiu care s  reprezinte interesele unui ”num r mare” (respectiv foarte mare) de 
persoane/p r i care nu au interese contrare în condi iile art. 80 i art. 85 din Codul de procedur  
penal . Aceste norme au exclusiv menirea de a degreva sarcina organelor judiciare, asigurând 
”productivitate” prin deblocarea instrument rii ac iunilor colective. 
Pe de alt  parte, aceste norme imprim  o veritabil  ”form  f r  fond” dreptului la ap rare. În acest 
sens, îns i terminologia folosit  de legiuitor este str in  de institu ia dreptului la ap rare - pentru 
a le reprezenta interesele - constituind în cel mai bun caz, o ad ugire, o gref  în aceast  institu ie. 
Or, asigurarea eficacit ii dreptului la ap rare în lipsa unei reglement ri corespunz toare a 
regimului ac iunilor colective - în special în contextul remuner rii avoca ilor în condi iile prev zute 
în Protocolul încheiat cu Ministerul Justi iei la 10.06.2015 - constituie o utopie. În acest sens, 
atragem aten ia asupra împrejur rii c  onorariul stabilit de dispozi iile art. 5 lit. d) teza a II-a, ”10 
lei pentru fiecare parte”, nu acoper  nici costurile coresponden ei cu acestea. 

9.2. Omisiunea legiuitorului de a prevedea orice form  de ajutor public extrajudiciar în 
materie penal  

Este semnalat  omisiunea legiuitorului de a prevedea orice form  de ajutor public extrajudiciar în 
materie penal . Astfel, în vreme ce ajutorul public judiciar reglementeaz  în sfera nepenal  
asisten a extrajudiciar , nicio norm  procedural  sau din cuprinsul Legii nr. 51/1995 nu prevede 
asigurarea unei asisten e extrajudiciare în materie penal . 

10. Alte deficien e ale sistemului asisten ei juridice gratuite

10.1. Practica neunitar  privind asisten a juridic  prin avocat în legi speciale 
Aspecte de practic  neunitar  se reg sesc în cauzele în care legile speciale reglementeaz  
obligativitatea asisten ei judiciare prin avocat, cum ar fi cauzele al c ror obiect îl reprezint  
emiterea ordinelor de protec ie sau refugia i, precum i altele. Practica instan elor este 
inconstant , în sensul c  exist  situa ii în care instan ele solicit  barourilor s  desemneze avocat 
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din oficiu, care s  asigure reprezentarea/ asistarea p r ii din dosar, precum i situa ii în care 
instan ele de judecat  admit i în aceste dosare cereri de acordare a ajutorului public judiciar 
constând în suportarea onorariului avoca ial. 
În ceea ce prive te solicit rile instan ei de a desemna avoca i din oficiu care s  asigure 
reprezentarea/asistarea p r ii în cauzele în care legea prevede aceast  obligativitate, în cele mai 
multe situa ii nu se stabile te un onorariu cuvenit avocatului care este/va fi desemnat. 

10.2. Asisten a judiciar  ignor  înc  unele domenii de baz  juridice i sociale 
Se constat  c  asisten a judiciar  (gratuit ) ignor  înc  unele domenii de baz  juridice i sociale 
f r  a progresa în reglementarea sa, iar o multitudine de instrumente juridice au fost elaborate 
f r  a garanta drepturile persoanelor în aceast  privin . 

10.3. Lipsa unui tratament specific care s  includ  consiliere preliminar  anumitor grupuri 
vulnerabile.  

Aceste grupuri vulnerabile ar putea fi victimele violen ei bazate pe gen, asisten  la penitenciar, 
minori, persoane în vârst , emigran ilor i a invalizilor. 

10.4. Interdic ia asigur rii asisten ei judiciare de c tre avocatul care a asigurat asisten a 
extrajudiciar  – o îngr dire a accesului la justi ie 

Prevederile art. 36 din OUG 58/2008, preluate de Regulamentul SAJ constituie o real  îngreunare 
a accesului cet enilor la justi ie. Conform acestor prevederi, avocatul care a acordat asisten  
extrajudiciar  nu poate acorda asisten  judiciar  aceleia i persoane pentru valorificarea sau 
ap rarea aceluia i drept sau interes. Aceste reglement ri constituie o surs  de nemul umire 
pentru avoca i, dar mai ales pentru justi iabili care de cele mai multe ori ar dori s  r mân  cu 
avocatul care le cunoa te cel mai bine situa ia.  

10.5. Lipsa unor garan ii adecvate în privin a dreptului de interpretare i traducere 
Acest drept trebuie s  fie garantat nu numai pentru acte de procedur  în care beneficiarul trebuie 
s  intervin , dar, de asemenea, pentru ca el/ea s  fie în deplin  cuno tin  a procedurilor i în 
comunicarea cu avocatul. 
Avoca ii au semnalat ca incident frecvent refuzul instan elor de a asigura ajutor public judiciar 
pentru asigurarea unui traduc tor pentru partea care nu vorbe te limba român . În schimb se 
solicit  barourilor desemnarea unui avocat vorbitor de diferite limbi str ine, care s -l asiste pe 
justi iabil. Aceast  situa ie nu este corect  având în vedere c  justi iabilul are dreptul la ajutor 
public judiciar cu care poate beneficia inclusiv de serviciile publice ale unui traduc tor. 
Prin aceast  practic  se încalc  art. 225 Cod procedur  civil  , care prevede c  atunci când una 
dintre p r i sau dintre persoanele care urmeaz  s  fie ascultate nu cunoa te limba român , 
instan a va folosi un traduc tor autorizat. Dac  p r ile sunt de acord, judec torul sau grefierul 
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poate face oficiul de traduc tor. În situa ia în care nu poate fi asigurat  prezen a unui traduc tor 
autorizat, se vor aplica prevederile art. 150 alin. (4). Din aceste dispozi ii rezult  c  în anumite 
cazuri judec torul sau grefierul pot face oficiul de traduc tor, nu avocatul. 

11. Propunerile Departamentului de coordonare a asisten ei judiciare al U.N.B.R.
referitoare la accesul la justi ie i asisten a judiciar  gratuit  prin avocat

A se vedea articolul ”Accesul la justi ie. Asisten a judiciar  (gratuit ) prin avocat”, publicat pe site-
ul U.N.B.R. la data de 01.11.2016 (http://uniuneabarourilor.ro/accesul-la-justitie-asistenta-
judiciara-gratuita-prin-avocat-2/ ) 

12. Cuantumul redus al onorariilor prev zute în Protocolului încheiat între U.N.B.R. i
Ministerul Justi iei în 2015

Problemele întâlnite în acest sector sunt mai vechi, concentrate în jurul stabilirii cuantumului 
onorariilor avoca iale cuvenite avocatului pentru activitatea prestat . Exist  înc  situa ii în care se 
procedeaz  la aprecieri subiective asupra cuantumului onorariilor, reducându-se în mod 
discre ionar i arbitrar. Sumele stabilite prin Protocol sunt oricum destul de sc zute, diminuarea 
acestora ducând de multe ori în derizoriu onorariul final cuvenit avocatului.  
S-a semnalat foarte frecvent c  sumele stabilite cu titlu de onorarii avoca iale pentru asigurarea
asisten ei juridice sunt de foarte multe ori mici, incapabile s  asigure calitatea activit ii prestate
de avocat.
Protocolul privind remunera iile cuvenite la asisten a judiciar  ar trebui s  fie modificat, în sensul
cre terii lor. Se impune o interven ie rapid  asupra reglement rilor existente, care s  nu mai
permit  aprecieri subiective asupra cuantumului onorariilor avoca iale.
S-a apreciat c  se impune renegocierea Protocolului încheiat între U.N.B.R. i Ministerul Justi iei
referitor la onorariile pentru presta iile din oficiu ale avoca ilor privind urm toarele:

majorarea onorariilor din oficiu, cu cel pu in 30% în general, iar în etapa judec ii cu cel pu in
50%;

imposibilitatea reducerii onorariilor de c tre instan ele de judecat ;
introducerea unor prevederi pentru situa ia specific  barourilor pe a c ror raz  de activitate

exist  penitenciar, cu referire la situa ia audierilor de c tre organele de urm rire penal  care se
deplaseaz  din alte jude e;

includerea în onorariu a cheltuielilor de deplasare ale avocatului la penitenciare, parchete,
instan e din afara razei de ac iune a baroului;

plata distinct  a avoca ilor din oficiu în etapa solu ion rii m surilor preventive;
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Alte propuneri se refer  la elaborarea unui Ghid de bune practici privind criteriile de stabilire a 
onorariilor minimale; scutirea de impozit a onorariilor avoca ilor din oficiu; anularea m surii de a 
se re ine de c tre Barou 1%; 

13. Alte forme de asisten  juridic  pentru persoane defavorizate

În cadrul Congresului, s-a pus problema avocaturii pro-bono, precum i a altor furnizori de 
asisten  juridic  gratuit  pentru cei defavoriza i. 
S-a propus modificarea/completarea Normei Metodologice nr. 1 a Departamentului de
Coordonare a Asisten ei Juridice (D.C.A.J.) de acordare cu titlu gratuit a asisten ei de specialitate
juridic  de c tre decanul baroului, în sensul c  fiecare avocat poate decide s  presteze o activitate
„pro-bono”, f r  a fi necesar acordul decanului/baroului;
S-a mai învederat c  sistemul legislativ este necorelat în mod deliberat cu prevederile  Legii nr.
51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat în cazul în care prin legi speciale
se permite ca i al i furnizori s  asigure asisten  juridic , mai ales cu argumentul c  astfel de
situa ii sunt profitabile celor care sunt defavoriza i. S-a ajuns la situa ia în care se practic  o
veritabil  ”avocatur  clandestin ” cu înc lcarea legii speciale i cu încurajarea resentimentului
profesional fa  de cei care convin cu astfel de entit i inclusiv practicarea avocaturii pro-bono, cu
nesocotirea sau eludarea cadrului legal în vigoare privind acordarea asisten ei avoca iale gratuite
prin decizia decanului, institu ie de tradi ie în sistemul legisla iei române privind profesia de
avocat. Un studiu cu privire la aceast  problem  este necesar s  fie pus la dispozi ia autorit ilor
implicate în activitatea de sistematizare a legisla iei, inclusiv Consiliului Legislativ.

14. Accesul la justi ia Cur ii Europene a Drepturilor Omului

Corpul profesional al avoca ilor i-a manifestat îngrijorarea cu privire la accesul la jurisdic ia Cur ii 
Europene a Drepturilor Omului. Lipsa de transparen  a mecanismului de filtrare i de stabilire a 
regimului inadmisibilit ilor în raport de care se pronun  solu iile judec torului unic în raport de 
nedefinirea clar  i imprevizibilitatea în interpretare în Ghidul de admisibilitate i Regulamentul 
Cur ii a unor concepte precum „lipsa v dit  de fundament”, împiedic  avoca ii s  î i sf tuiasc  
cel mai bine clien ii asupra anselor de admisibilitate a cauzei i s  reduc  num rul de cereri v dit 
inadmisibile. 
Este afectat în substan a sa dreptul de acces la o procedur  impar ial  prin raportare la misiunea 
magistra ilor deta a i de a întocmi rapoartele de admisibilitate, care stau la baza hot rârii 
judec torului unic, în condi iile în care ace tia sunt pl ti i de statul român care este parte în cadrul 
procedurii, rezultat  din justificarea public  a Ministerului Justi iei, însu it  i de CSM în hot rârile 
de aprobare a deta rilor: ”Datorit  preocup rilor autorit ilor române pentru deta area juri tilor 
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independen i la CEDO, num rul cererilor române ti aflate pe rolul Cur ii a sc zut cu 29%, acest 
rezultat datorându-se, în mare parte, aportului celor 3 juri ti na ionali deta a i".  
Modalitatea de recrutare a grefierilor i raportorilor Cur ii Europene din rândul magistra ilor români 
prin deta area judec torilor i procurorilor la Grefa Cur ii, cu avizul CSM este neconform  cu 
reglement rile interne – art. 125 din Constitu ie, Legea 303/2004 privind statutul judec torilor i 
procurorilor i prin raportare la standardele conven ionale de asigurare a unui proces echitabil, ce 
include i dreptul la un tribunal impar ial inclusiv la nivelul Cur ii în aplicarea art. 6 din Conven ie. 
Congresul Avoca ilor din 2017 a lansat un Apel c tre autorit ile competente, care cuprinde o 
serie de propuneri de ac iune în vederea asigur rii unui real acces la justi ia Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului. Acestea sunt: 
- identificarea bunelor practici, referitoare la tipuri de m suri concrete care pot fi adoptate;
- asigurarea finan rii pentru formarea profesional  a profesioni tilor din domeniul juridic implica i
(judec torilor, procurorilor i avoca ilor), precum i pentru activit ile de con tientizare a
Conven iei i a jurispruden ei Cur ii pentru a remedia deficien ele în ceea ce prive te punerea în
aplicare a Conven iei, prin care s  se abordeze în comun problemele legate de punerea în
aplicare a Conven iei în România, utilizând poten ialul programului de formare pan-european
pentru drepturile omului pentru profesioni ti (Programul HELP) al Consiliului Europei;
- aducerea la îndeplinire a direc iilor de ac iuni circumscrise Strategiei Guvernamentale în
domeniul form rii profesionale a magistra ilor i avoca ilor cu suportul financiar al statului;
- asigurarea accesului la informa ia juridic  - ca premis  a dreptului de acces la justi ie prin
traducerea hot rârilor de principiu i / sau elaborarea unor rezumate ale acestor hot râri în limba
român ;
- îmbun t irea c ilor interne de recurs, fie prin crearea unor noi c i de atac (inclusiv preventiv ,
judiciar  sau în alt mod), fie prin interpretarea c ilor de atac existente sau a dreptului procedural
intern, în conformitate cu obliga iile care decurg din articolul 13 din Conven ie i pentru a sprijini
punerea în aplicare a Conven iei la nivel na ional;
- transparentizarea criteriilor de admisibilitate ale unei cereri, având în vedere forma actual  a
formularului plângerii, în concordan  cu art. 6 din Conven ie;
- precizarea în Regulamentul Cur ii i în Ghidul de admisibilitate cu mai mult  acurate e a
motivelor de respingere ca inadmisibil  a unei cereri, care s  asigure previzibilitatea modului de
interpretare în etapa de filtru a condi iilor de admisibilitate;
- motivarea deciziilor de inadmisibilitate în raport de condi iile de admisibilitate prev zute la art.
34 i 35 din Conven ie sau comunicarea referatului/raportului care a stat la baza solu iei
pronun ate de judec torul unic, cu indicarea m car sumar , enumerativ  a condi iilor constatate
ca neîndeplinite; completarea Regulamentului Cur ii pe aspectul stabilirii atribu iilor raportorilor
nejudiciari în acest sens, de natur  s  conduc  la remedierea unor deficien e rezultate din
practica formul rii plângerilor, la îmbun t irea practicii avoca iale specifice cererilor adresate
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Cur ii în concordan  cu criteriile de apreciere aplicate de Curte i a asigurarea nivelului de 
transparen  obligatoriu în cadrul unei astfel de proceduri; 
- reformarea sistemului de recrutare a grefierilor i raportorilor într-o modalitate care s  exclud
conflictele de interese rezultate din acceptarea magistra ilor români la Grefa Cur ii i asigurarea
astfel a dreptului la impar ialitatea procedurii în fa a Cur ii;
- reforma sistemului Conven iei s  permit  asigurarea efectiv  a dreptului de acces la jurisdic ia
Cur ii Europene a Drepturilor Omului, iar justi iabilul s  aib  ”o oportunitate clar , practic  de a
contesta un act care constituie o ingerin  în drepturile sale”.

15. Accesul la informa ia juridic  ca garan ie a accesului la justi ie

S-a pus în eviden  obligativitatea Statului de a asigura un acces liber, neîngr dit (gratuit) i
efectiv la informa ia juridic  (legisla ie i jurispruden ), ca o condi ie a accesului la justi ie.

15.1. Accesul la acte normative 
În ceea ce prive te accesul la acte normative, s-a ar tat c  aceste informa ii nu se pot accesa 
în mod eficient din Monitorul Oficial întrucât nu permite nici actualizarea textului actelor normative 
cu modific rile intervenite ulterior, nici c utarea eficient  a unor acte normative.  
Sistemul sus inut din fonduri publice – legislatie.just.ro are caren e sub aspectul c ut rii dup  
con inutul actului normativ i al leg turii între textul actului normativ i jurispruden a relevant .  
Sistemele private care se acceseaz  cu parol  sunt de preferat, îns  costurile sunt prohibitive. 

15.2. Accesul la jurispruden   
Sistemele de stocare a jurispruden ei nu permit, la acest moment, o c utare eficient  a hot rârilor 
judec tore ti. Problema este c  în sistemul ECRIS i în sistemul Portalului Instan elor de 
Judecat , fiecare instan , respectiv personalul grefei fiec rei instan e, clasific  în mod diferit 
obiectul cauzelor. Nu exist  un nomenclator comun, care s  fie folosit pentru a clasifica 
jurispruden a dup  criterii unitare.  
Propuneri: s-a eviden iat necesitatea cre rii unor criterii universale de clasificare ( i c utare) a 
jurispruden ei, cum este identificatorul european de jurispruden , a a-numitul Cod ECLI, care 
este un num r de identificare informatic  pentru hot rârea respectiv . Avantajele unui astfel de 
sistem constau în faptul c  ajut  la crearea unei leg turi între jurispruden  i textul actelor 
normative. 
O alt  problem  care trebuie abordat  cu privire la accesul la jurispruden  este problema 
anonimiz rii excesive a hot rârilor judec tore ti. Exist  o decizie a CSM, num rul 308/2009, care, 
statuând asupra nevoii de anonimizare a hot rârilor care se public  în astfel de sisteme a ar tat 
c  numele i prenumele magistra ilor care particip  nu trebuie înl turate din aceste hot râri, 
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întrucât se submineaz  scopul de transparentizare a actului de justi ie. Exist  riscul de introducere 
a unor hot râri false, f r  date de identificare.  

15.3. Accesul avoca ilor la dosarul electronic al cauzei 
În leg tur  cu informa iile din bazele de date, exist  dou  sisteme majore: primul sistem fiind 
sistemul ECRIS, care era sistemul de baz , i apoi unele cur i de apel (Cluj, Oradea i Timi oara) 
– au deschis sisteme de accesare online a con inutului dosarului, care sunt foarte binevenite.
Sunt îns  probleme cu criptarea informa iilor, ceea ce înseamn  c  ter e persoane pot accesa
aceste date de pe site-ul respectiv, interpunându-se în comunicarea dintre justi iabil i serverul
site-ului.
S-a propus ca Sistemul ECRIS s  con in , într-un câmp separat, numele avocatului care
reprezint  clientul în cauz . Astfel datele avocatului sunt înregistrate într-un fel care ar permite
comunicarea chiar accelerat  cu avocatul i, pe de alt  parte, fiindc  astfel s-ar putea crea o
leg tur  între sistemul ECRIS i tabloul avoca ilor, astfel încât s-ar detecta mai u or cazurile de
exercitare f r  drept a profesiei de avocat.
Accesul la astfel de sisteme, care dezv luie con inutul dosarului, ar trebui regândit, în principal
pe liniile modalit ii de accesare prin avoca i. Ar trebui s  se permit  numai avoca ilor, în condi ii
de confiden ialitate, s  acceseze aceste site-uri, dac  accesul nu este f cut personal de c tre
justi iabil.
În anul 2011 s-a permis accesul în sistemul ECRIS pentru avoca i, dar înc  nu s-a materializat.
Ar fi nevoie de acest acces în special întrucât accesarea dosarelor pe modalitatea ”manual ” este
o procedur  anevoioas , dureaz , cost , dac  e vorba de deplasarea la o instan  cu sediul în
alt  localitate.
Sistemele informatice pentru accesarea dosarului nu satisfac în totalitate cerin ele pentru
protec ia datelor personale. De exemplu, Portalul Instan elor de Judecat  abia satisface criteriile,
respectiv nici nu le satisface în privin a list rii numelui justi iabililor. Trebuie avute în vedere
criteriile mult mai restrictive de protec ie a datelor, prev zute în Regulamentul UE nr. 679/2016
privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i
privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acest Regulament
urmeaz  s - i produc  efectele de la 25 mai 2018 i exist  riscul interzicerii list rii cauzelor dup
numele justi iabililor.
Aceast  form  de lipsire de acces a justi iabilului la aceste date, care sunt foarte utile pentru
gestionarea dosarului, poate fi completat  doar dac  exist  o categorie profesional  care poate
s  acceseze aceste date în condi ii de siguran  a datelor cu caracter personal. Avoca ii fiind inu i
s  respecte secretul profesional, inclusiv prin art. 11 din legea de organizare a profesiei, sunt
categoria perfect  care s  poat  oferi acces informatic la dosar dac  s-ar ivi o astfel de situa ie.
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15.4. Accesul avoca ilor la baze de date specializate 
Sunt o serie de baze de date specializate la care avoca ii nu au acces, de i accesul s-a acordat 
altor profesii juridice. Acestea sunt sistemul Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate 
Imobiliar , care poate fi accesat de notarii publici sub dou  portaluri cu obiecte diferite. Exist  
odat  sistemul RGI On-line, care permite efectuarea anumitor opera iuni direct în sistemul bazelor 
de date al c r ilor funciare, care faciliteaz  pl ile pentru extrasele de carte funciar  etc.; i exist  
sistemul E-terra, care con ine date pe baza c rora un imobil poate fi identificat, respectiv date în 
leg tur  cu intabularea imobilului respectiv, care, de asemenea, sunt accesibile notarilor publici. 
Ar exista un interes pentru profesia de avocat s  acceseze i registrele notariale, în special 
registrele în care se înregistreaz  procurile speciale, respectiv în care se înregistreaz  procedurile 
succesorale. În cazul procurilor speciale avocatul trebuie s  identifice clientul, trebuie s  tie cine 
este clientul adev rat – aceasta este o obliga ie i de prevenire a sp l rii banilor; i, pe de alt  
parte, accesul la acest sistem pentru U.N.B.R. ar ajuta în lupta împotriva avocaturii clandestine, 
sistemul ar tând fiecare persoan  de câte mandate a beneficiat. Dac  exist  persoane care, pe 
baz  de mandat autentic exercit  (fraudulos) profesia de avocat, prin acest sistem, aceste 
persoane pot fi depistate în minute. 
Accesul la registrul procedurilor notariale ar fi binevenit pentru preg tirea înaint rii cererilor de 
chemare în judecat , pentru evitarea problemelor de la art. 200. 
S-a f cut propunerea ca U.N.B.R. s  se transforme inclusiv într-un operator care furnizeaz
certificate digitale calificate, a a-numitele semn turi electronice, avoca ilor. Utilizarea acestor
semn turi electronice ar fi benefic  pentru o alt  solu ie, care ar ajuta, pe de o parte, la degrevarea
instan ei i, pe de alt  parte, la accelerarea administr rii justi iei, respectiv crearea unei proceduri
electronice accelerate de judecat , unde actele se depun de c tre avoca i – evident, procedura
ar fi, cel pu in în prima faz , accesibil  numai avoca ilor care au cuno tin ele de specialitate i
care au semn tura electronic . Existen a acestor certificate digitale ar fi necesar  pentru ca
registrul electronic al actelor atestate s  se poat  crea i s  se poat  crea într-o anumit  form ,
respectiv s  con in  actele atestate ca un registru de publicitate.

15.5. Accesul la informa ii generale necesare pentru ini ierea unei ac iuni în justi ie 
Exist  probleme mari în ceea ce prive te luarea unor m suri adecvate pentru informarea 
publicului referitor la amplasarea i competen ele instan elor, precum i asupra modului de ini iere 
a unei ac iuni în instan  sau de ap rare în cadrul unei astfel de ac iuni, a a cum prevede 
Recomandarea nr. 7 din 1981 privind mijloacele de facilitare a accesului la justi ie (adoptat  
de Comitetul Mini trilor în 14 mai 1981, la a 68-a reuniune a delega ilor mini trilor). 
Dup  apari ia Codurilor civil i de procedur  civil  nu s-au luat m surile adecvate pentru 
informarea publicului referitor la sanc iunile posibile în lipsa unei conduite prescrise de cod 
precum i inciden a termenelor de dec dere cu repercusiuni grave asupra drepturilor procesuale. 
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Este inacceptabil s  se porneasc  de la prezum ia cunoa terii legii de c tre persoane cu o 
capacitate redus  de percep ie, în elegere i informare, astfel încât sunt necesare ac iuni de 
informare a publicului pentru a nu periclita accesul la justi ie. Procesul civil ar trebui s  se 
desf oare dup  reguli simple, pe în elesul publicului. 
S-a propus realizarea unei colabor ri între Ministerul Justi iei i U.N.B.R. pentru înfiin area unui
serviciu de informare a cet eanului, servicii care s  fie prestate de avoca i, având în vedere c
instan ele nu pot acorda consultan  justi iabililor.

15.6. Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale 
Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale stabile te c  
statele membre trebuie s  informeze persoanele suspectate sau acuzate cu privire la drepturile 
pe care acestea le au, inclusiv dreptul de a fi asistat de un avocat i dreptul de a p stra t cerea. 
În temeiul acestei directive, suspec ilor i persoanelor acuzate care sunt arestate trebuie s  li se 
furnizeze o ”Not  scris  privind drepturile” ce con ine informa ii cu privire la alte drepturi 
suplimentare, inclusiv dreptul de a avea acces la documente referitoare la propria cauz , aflate 
în posesia autorit ilor competente – cum ar fi probe – precum i dreptul de acces la asisten  
medical  de urgen . Directiva face parte din ”foaia de parcurs” a UE pentru consolidarea 
drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. 
La data de 12 mai 2017, pe site-ul UNBR a fost publicat documentul intitulat scrisoare cu privire 
la drepturi care are rol de informare scris  ce ar trebui înmânat  suspec ilor, inculpa ilor sau 
persoanelor în cadrul procedurilor penale ori persoanelor c utate în baza unui mandat european 
de arestare, cu privire la drepturile acestora. Scrisoarea a fost elaborat  de Uniunea Na ional  a 
Barourilor din România prin Departamentul de Coordonare a Asisten ei Judiciare. 

* 
Raportul a fost întocmit de Pre edintele UNBR av. dr. Gheorghe Florea pe baza înregistr rilor 
lucr rilor Congresului. Dezb tut i avizat de Comisia Permanent . 

Bibliografie: 

Revista ”Avocatul 2017„ i materialele de lucru ale Congresului avoca ilor 2017 care pot fi 
accesate la adresa www.unbr.ro 
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Congresul Avoca ilor, întrunit la 23 – 25 martie 2017 în Bucure ti, constituit în conformitate 
cu dispozi iile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de 
avocat, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i ale art. 15 alin. (3) din 
Regulamentul de organizare i func ionare a Uniunii Na ionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) 
i de desf urare a edin elor Consiliului U.N.B.R., 

Luând în examinare materialele scrise transmise Congresului de delega ii care au propus 
adoptarea de hot râri, rezolu ii, apeluri privitoare la modificarea direct  de c tre Congres a unor acte 
normative cu caracter infra-parlamentar care intr  în competen a Congresului dar i unor acte 
normative,  

În aplicarea dispozi iilor art. 64 alin.(2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i 
exercitarea profesiei de avocat, 
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SCRISOARE CU PRIVIRE LA DREPTURI1

I. INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE
DE LIBERTATE 

Aveți următoarele drepturi:

A. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră
Aveți dreptul ca organele judiciare (polițist, procuror, judecător) să vă

comunice care sunt drepturile dumneavoastră pe parcursul urmăririi penale și al 
cercetării judecătorești.

B. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau
reținere/informarea consulatului sau ambasadei țării dumneavoastră

Imediat după luarea măsurii reținerii, arestului la domiciliu sau a arestării 
preventive va fi anunțat un membru al familiei dumneavoastră sau o altă 
persoană aleasă de dumneavoastră. 

Imediat după ce veți fi dus/mutat într-un loc de deținere, aveți dreptul de a 
anunța personal sau de a cere administrației locului de deținere să anunțe un 
membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre locul 
unde vă aflați. 

Dacă nu sunteți cetățean român, aveți dreptul de a anunța sau de a cere 
polițistului sau procurorului (dacă sunteți reținut) sau judecătorului de drepturi și 
libertăți ori instanței de judecată (dacă sunteți arestat preventiv sau arestat la 
domiciliu) anunțarea  misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al 
cărui cetățean sunteți.  

Dacă nu doriți să anunțați autoritățile din țara dumneavoastră, puteți 
anunța sau cere anunțarea unei organizații internaționale umanitare.  

De asemenea, dacă sunteți refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflați sub 
protecția unei organizații internaționale puteți anunța sau solicita anunțarea 
reprezentanței acesteia. 

C. Dreptul de a nu da nicio declarație

Declarațiile dumneavoastră pot fi folosite ca probă împotriva 
dumneavoastră. 

1Prezenta scrisoare are rol de informare scrisă ce ar trebui înmânată suspecților, inculpaților sau
persoanelor în cadrul procedurilor penale ori  persoanelor căutate în baza unui mandat european de 
arestare cu privire la drepturile acestora.
Scrisoarea a fost elaborată de Uniunea Națională a Barourilor din Romania prin Departamentul de resort 
Includerea documentului în prezenta broșură se explică prin mențiunea făcută în finalul Raportului 
asupra lucrărilor Congresului cu privire la elaborarea acestui document. 
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Refuzul de a da declarații nu va fi interpretat ca o recunoaștere  a 
vinovăției și nu atrage alte consecințe defavorabile față de dumneavoastră.

D. Dreptul de a fi apărat de un avocat

Aveți dreptul de a fi asistat și reprezentat de un avocat ales sau numit din 
oficiu.

În toate cazurile în care  legea impune  asistenta  juridică obligatorie  prin 
avocat, dacă nu doriți sau nu puteți sa aveți un avocat ales, vi se va desemna un 
avocat din oficiu, caz in care apărarea este gratuită.

E. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzației și motivele
pentru care sunteți reținut / arestat și la încadrarea juridică a 
faptei/faptelor.

F. Dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii.

Puteți consulta dosarul de urmărire penală, personal sau prin avocat, puteți 
studia actele dosarului, puteți nota date sau informații din dosar și puteți obține 
fotocopii (copii tip xerox) pe cheltuiala dumneavoastră.

Data și durata consultării dosarului sunt stabilite de către procuror, de 
către judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată.

G. Dreptul de a propune administrarea de probe, de a  invoca excepții
și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege ; 

H. Dreptul de a formula orice alte cereri care vizează soluționarea
laturii penale și a laturii civile a cauzei; 

I. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret
Aveți dreptul de a vi se comunica în limba pe care o înțelegeți motivele

pentru care ați fost reținut/arestat la domiciliu/arestat preventiv, dreptul de a vă 
fi comunicată o traducere scrisă certificată a rechizitoriului, precum și a hotărârii 
instanței, dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret prin care să luați 
cunoștință de piesele dosarului, să comunicați cu autoritățile, să vorbiți și să 
puneți concluzii în instanță.

 Interpretul vă poate ajuta să comunicați cu avocatul ales sau din oficiu. 

J. Dreptul de a apela la un mediator
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În cazurile permise de lege, aveți dreptul de a folosi procedura medierii 
pentru stingerea conflictului, fără a fi constrâns să folosiți medierea dacă nu 
doriți . 

K. Dreptul la asistență medicală de urgență
Dacă sunteți arestat sau reținut, aveți dreptul la asistență medicală în caz

de urgență. Vă rugăm să comunicați organului judiciar dacă aveți nevoie de 
astfel de asistență.

L. Perioada de privare de libertate
Puteți fi reținut de către organele de urmărire penală pentru cel mult 24 de

ore. În durata reținerii nu se include timpul strict necesar conducerii la sediul 
organului judiciar. 

Măsura arestului la domiciliu și măsura arestării preventive pot fi luate 
împotriva dumneavoastră, atât în timpul urmăririi penale, cât și în procedura 
camerei preliminare și în timpul judecății, pentru o perioadă de maxim 30 de 
zile. 

În cursul urmăririi penale această perioadă poate fi prelungită de către 
judecătorul de drepturi și libertăți sau de instanță,  fiecare prelungire neputând să 
depășească 30 de zile. Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu sau 
arestării preventive, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile. 

În cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății, judecătorul de 
cameră preliminară sau instanța de judecată poate menține măsura preventivă, 
după expirarea celor 30 de zile, dacă aceasta a fost dispusă în mod legal.

În cursul judecății în primă instanță, durata totală a arestului la domiciliu 
sau a arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătatea maximului pedepsei 
prevăzute în lege pentru infracțiunea pentru care sunteți judecat. În toate 
cazurile, durata arestului la domiciliu sau a arestării preventive în primă instanță 
nu poate depăși 5 ani.

M. Dreptul de a contesta măsura dispusă

- Dacă sunteți reținut:
- dacă ați fost reținut de poliție, aveți dreptul de a contesta măsura la

procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei 
acesteia. Acesta este obligat să se pronunțe pană la expirarea măsurii preventive.

- dacă ați fost reținut de către procuror, puteți contesta măsura la prim-
procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Acesta este 
obligat să se pronunțe pană la expirarea măsurii preventive.

- Dacă sunteți arestat preventiv sau la domiciliu, în cursul urmăririi
penale sau în cursul procedurii de cameră preliminară, aveți dreptul să formulați 
o contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare, dacă ați fost prezent la
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pronunțare, sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu ați fost prezent la 
pronunțare. 

Contestația  se depune la judecătorul de drepturi și libertăți care a dispus
măsura arestării preventive sau la judecătorul de drepturi și libertăți de la 
domiciliul dumneavoastră.  

- Dacă sunteți arestat preventiv sau la domiciliu în cursul judecății
puteți formula o contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare (dacă ați fost 
prezent la pronunțare) sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu ați fost 
prezent la pronunțare, la instanța de judecată care a dispus măsura. 

* 

II. INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI
IMPOTRIVA CAREIA S_A LUAT O MASURA PRIVATIVĂ  DE 
LIBERTATE ÎN BAZA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE 

Aveți următoarele drepturi:

A. Dreptul de a fi informat cu privire la infracțiunea pentru care
sunteți căutat. 

Aveți dreptul să fiți informat, în limba pe care o înțelegeți, cu privire la 
conținutul mandatului european de arestare, în baza căreia/căruia ați fost privat 
de libertate. 

Aveți dreptul de a vi se înmâna o copie a mandatului european de arestare 
și traducerea acestuia. 

B. Dreptul de a păstra tăcerea

Nu sunteți obligat să dați vreo declarație în fața procurorului sau 
judecătorului. Un avocat vă poate reprezenta și consilia în legătură cu legea 
română aplicabilă în materia mandatului european de arestare și vă poate ajuta 
să decideți dacă veți răspunde sau nu la întrebări.  

C. Dreptul de a fi asistat de un avocat

Aveți dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu. Dacă 
nu aveți posibilitatea să vă angajați un  avocat ales, organele de poliție, 
procurorul sau judecătorul în fața căruia veți fi prezentat trebuie să vă informeze 
cum puteți obține asistență juridică gratuită. 

Măsura reținerii sau arestării provizorii poate fi luată numai după 
ascultarea dvs. în prezența avocatului.  

Dacă vi se acordă asistență juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
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Avocatul este independent de organele de poliție, procuror și judecător.
Aveți dreptul de a discuta cu un avocat în condiții de confidențialitate. 

D. Dreptul la interpretare și traducere
Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba vorbită de autoritățile române,

aveți dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Interpretul vă va ajuta 
să comunicați cu avocatul dumneavoastră și autoritățile române, să vorbiți, să 
dați declarații și să puneți concluzii în instanță. 

E. Dreptul de a anunța pe cineva că ați fost privat de libertate
Aveți dreptul de a solicita autorităților române să fie încunoștințat(ă)

despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană desemnată de 
dumneavoastră. Atât cererea, cât și încunoștințarea se consemnează într-un
proces-verbal.  

În mod excepțional, dacă procurorul român apreciază că acest lucru ar 
afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva 
dumneavoastră, are dreptul să refuze solicitarea dumneavoastră.

F. Pentru cetățenii străini: Dreptul de a informa ambasada țării
dumneavoastră 

Dacă sunteți străin, puteți cere autorităților judiciare să informeze 
ambasada sau serviciul consular al țării dumneavoastră cu privire la reținerea 
dumneavoastră și la locul de detenție. Autoritățile judiciare trebuie să vă ajute 
dacă doriți să discutați cu oficiali ai ambasadei sau ai serviciului consular al țării 
dumneavoastră. 

Aveți dreptul de a scrie ambasadei sau serviciului consular al țării 
dumneavoastră. Dacă nu cunoașteți adresa, autoritățile judiciare trebuie să vă 
ajute. Ambasada sau serviciul consular vă poate ajuta să găsiți un avocat. 

G. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România
Aveți dreptul să declarați în fața instanței române că renunțați la

beneficiile pe care vi le poate conferi legea română de a vă apăra împotriva 
mandatului european de arestare și că vă dați consimțământul să fiți predat 
autorităților competente ale statului solicitant. 

Trebuie să aveți în vedere că odată ce ați fost de acord cu predarea nu mai 
aveți posibilitatea de a reveni asupra deciziei dumneavoastră. 

H. Dreptul de a vă opune la predare
Dacă nu sunteți de acord cu predarea dvs. către autoritatea judiciară

emitentă, aveți dreptul la o audiere în fața autorității judiciare de executare, 
audiere care se limitează la consemnarea poziției dvs. față de existența unuia 
dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventuale 
obiecții în ceea ce privește identitatea.  
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I. Regula specialității
Persoana predată  ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici

urmărită, nici judecată, nici deținută în vederea executării unei pedepse, nici 
supusă oricărei alte restricții a libertății, pentru orice fapt anterior predării, altul 
decât cel care a motivat mandatul european de arestare. Un avocat vă poate ajuta 
și consilia în acest sens. 

Aveți dreptul să declarați în fața instanței române că renunțați la 
beneficiile pe care vi le poate conferi regula specialității. Consimțământul este 
irevocabil.  

J. Dreptul la asistență medicală de urgență
Dacă sunteți privat de libertate, aveți dreptul la asistență medicală de

urgență. Vă rugăm să comunicați organului judiciar dacă aveți nevoie de astfel 
de asistență. 

K. Căi de atac
Aveți dreptul de a formula contestație împotriva încheierii prin care s-a

dispus luarea, menținerea, înlocuirea sau încetarea arestării provizorii în termen 
de 24 de ore de la pronunțare.

De asemenea, în cazul în care s-a dispus predarea dvs., aveți dreptul de a 
formula contestație împotriva hotărârii instanței, în termen de 5 zile de la 
pronunțare.

L. Durata totală a arestării, până la predarea efectivă către statul emitent,
nu poate depăși 180 de zile. 
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