UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL SIBIU
Sibiu, Str. Rennes nr.4
Cod postal 550003
Tel: 0269 / 211669
Fax: 0269 – 210520

Nr. 577-582 din 22.nov. 2013

Către
Tribunalul Sibiu _______________
Judecătoria Sibiu _______________
Judecătoria Mediaş______________
Judecătoria Sălişte_______________
Judecătoria Avrig________________
Judecătoria Agnita_______________
DOAMNĂ/DOMNULE PREŞEDINTE,

Consiliul Baroului Sibiu, întrunit în şedinţa din 8 nov. 2013, luând în discuţie problemele
apărute în practica instanţelor din judeţul Sibiu legate plata remuneraţiei curatorului special
numit „dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de barou” în aplicarea art. 58 şi art.
167 C.pr.civ., luând act de sesizările primite de la membrii baroului dar şi din partea instanţelor
de judecată, vă supune atenţiei următoarele:
1. Problemele ivite cu ocazia plăţii curatorului special vizează patru aspecte: cuantumul
remuneraţiei, momentul plăţii acesteia, modalitatea de plată şi înscrisul care atestă calitatea de
curator a avocatului. În abordarea acestor probleme am avut în vedere dispoziţiile Codului de
procedură civilă, ale OG 80/2013, Adresa nr. 375027/21.10.2013 a Ministerului Justiţiei şi
Protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R. având nr. 113928/2008 la Ministerul
Justiţiei.
2. Cu privire la cuantumul remuneraţiei, în lipsa unor prevederi legale exprese ori, cel
puţin în prezent - a unui nou protocol încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R., apreciem că
este deplin justificat a fi aplicate dispoziţiile din Protocolul deja încheiat între cele două instituţii,
având nr. 113.928/2008 la Ministerul Justiţiei şi respectiv nr. 1693/2008 la U.N.B.R.
Întrucît munca prestată de avocat este similară serviciilor de asistenţă juridică conţinute de
Protocolul amintit, pentru evitarea inechităţilor între justiţiabilii care avansează remuneraţia
curatorului, dar şi pentru evitarea inechităţilor între avocaţii desemnaţi de barou pentru
îndeplinirea acestei obligaţii profesionale, rugăm ca în privinţa cuantumului remuneraţiei
completele de judecată să se raporteze, după estimarea complexităţii cauzei, la limitele
valorice din acest Protocol.
3. Momentul plăţii remuneraţiei este fixat prin însăşi raţiunea legii de procedură: litigiul
privind o persoană ocrotită nu-şi poate urma cursul fără prealabila citare legală a curatorului.
Au existat însă numeroase situaţii în care avocaţii au îndeplinit sarcina impusă de lege dar
nu au fost remuneraţi pentru că instanţele au păşit la judecarea cauzei şi pronunţarea soluţiei
înainte de plata remuneraţiei. Concret, au existat situaţii în care remuneraţia nu a mai fost
stabilită; în alte situaţii, dacă judecătorul a fixat remuneraţia doar prin hotărîrea asupra fondului
cauzei, s-au creat probleme majore privind încasarea acesteia, curatorul-avocat fiind pus fie în
situaţia de a executa silit parte adversă persoanei ocrotite, fie în imposibilitate de a încasa
remuneraţia dacă aceasta a fost pusă în sarcina persoanei ocrotite (necunoscut, incapabil, e.t.c.).

De aceea, pentru că legea OBLIGĂ la remunerarea efectivă a curatorului, în aplicarea
prev. art. 48, al. 2 din OG 80/2013 şi ale prev. art. 58, al. 4 C.pr.civ., rugăm ca remuneraţia să
fie fixată prin încheierea prevăzută de aceste norme iar litigiul să-şi urmeze cursul doar
după ce la dosar există dovada plăţii remuneraţiei curatorului.
4. În privinţa modalităţii de plată, faţă de punctele de vedere diferite întâlnite în practică,
apreciem că, întrucît curatorul are calitatea de avocat, plata remuneraţiei poate fi făcută în oricare
din modalităţile permise de lege privind încasarea onorariilor de către avocaţi. Astfel, dovada
avansării remuneraţiei poate fi făcută atât cu un înscris eliberat de o unitate bancară (dacă
remuneraţia se depune într-un cont bancar) cât şi prin emiterea unei chitanţe de către avocatul
numit a fi curator.
5. În ultimul rînd, pentru că au existat discuţii şi cu privire la înscrisul care atestă calitatea
de curator a avocatului, apreciem că în virtutea dispoziţiilor legale mai sus citate, acest înscris
este încheierea de numire a curatorului emisă de judecător, nemaifiind necesară eliberarea unei
împuterniciri avocaţiale.
Precizînd că pentru o bună colaborare şi pentru viitor Baroul Sibiu are disponibilitatea
oricăror discuţii necesare bunului mers al actului de justiţie, vă rugăm a lua act de cele de mai
sus şi a le implementa în cadrul instituţiei dvs.

Consilier,
av. Florin Popovici

D e c a n,
av. NICU BAIER

