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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONGRESUL AVOCAŢILOR – BUCUREŞTI – 28-29 MARTIE 2014 

 
 
 
 
 

REZOLUŢIE 
 

privind modificarea şi completarea PROTOCOLULUI privind stabilirea remuneraţiilor 
cuvenite avocaţilor pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară și extrajudiciară 
prin avocat, încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi 
Ministerul Justiţiei, cu regimul legal reglementat de art. 85 din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 

În vederea garantării statului de drept, respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale persoanelor, 

Pentru realizarea unui echilibru între asigurarea dreptului la apărare şi interesul public 
al înfăptuirii justiţiei, 

Pentru realizarea deplinei puneri în aplicare a prevederilor Noului Cod de procedură 
civilă privind curatela specială dar şi asigurarea prin avocat a reprezentării persoanelor în 
cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege pentru buna desfăşurare a proceselor civile; 

Având în vedere dispoziţiile Noului cod de procedură penală, care introduce prevederi 
noi privind exercitarea dreptului la apărare, prin asigurarea asistenţei judiciare prin avocat în 
toate fazele procedurii, 

  
 
Congresul Avocaţilor, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 80, art. 83 alin. (1) din Statutul profesie de avocat, adoptă prezenta: 

 
REZOLUŢIE 

 
prin care se solicită efectuarea de către organele  competente de la nivelul Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) modificarea şi completarea 
PROTOCOLULUI încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) 
și Ministerul Justiției, cu regimul legal reglementat  de art. 85 din Legea nr. 51/1995 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu respectarea următoarelor 
principii: 
 

1. Luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca la nivelul tuturor instanţelor şi 
parchetelor să fie cunoscut şi respectat Protocolul; 
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2. Includerea şi precizarea  categoriilor de  prestaţii avocaţiale, conform dispoziţiilor 
cuprinse în noile coduri de procedură civilă şi penală, prin raportare la Ghidurile 
elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii, relative la: 

- prestaţiile de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor 
judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, în materie penală, în 
procedurile de cooperare judiciară internaţională în materie penală şi în materie 
civilă; 
- prestaţiile de asistenţă avocaţială extrajudiciară, în cadrul sistemului de ajutor 
public judiciar; 
- activitatea desfăşurată  de avocat  în calitate de curator, în situaţia în care  
continuarea procesului o impune ; 
- prestaţiile de asistenţă juridică şi reprezentare în cauzele privind accesul 
internaţional la justiţie în materie civilă, inclusiv in ceea ce priveşte Convenţia 
privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 
20 iunie 1956, la care România a aderat prin Legea nr. 26/1991, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54/19.03.1991; 
- prestaţiile extrajudiciare şi/sau de asistenţă juridică şi reprezentare în cauzele 
în care acest drept este prevăzut prin legi speciale (referitoare la drepturile 
recunoscute prin lege pentru situaţiile impuse de statutul de azilanţi, persoane 
cu dizabilităţi, revoluţionari etc.) sau este impus de convenţiile la care România 
este parte; 

 
3. Creşterea cuantumului remuneraţiilor cuvenite avocaţilor, ţinându-se cont de 

evoluţia inflaţiei si de dificultatea prestaţiilor avocaţiale introduse prin  Noile coduri; 
 

4. Includerea in Protocol a garanţiilor şi măsurilor corespunzătoare pentru ca plata 
efectivă a acestor remuneraţii să fie efectuată în cel mai scurt timp posibil, fără ca 
ordonatorii secundari şi terţiari de plăţi să poată dispune folosirea în alte scopuri a 
sumelor transmise acestora de Ministerul Justiţiei cu destinaţia de cheltuieli 
aferente asistenţei judiciare prin avocat;   

 
5. Colaborarea dintre instanţele de judecată şi organele de urmărire penală, pe de o 

parte, şi barouri, pe de altă parte, pentru ca desemnarea avocaţilor pentru 
prestarea activităţilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare concrete să se 
realizeze numai cu respectarea măsurilor şi reglementărilor stabilite de barouri, 
pentru a se respecta principiul desemnării pe bază de reguli transparente a 
avocaţilor implicaţi în asistenţa judiciară; 

 
6. Respectarea cu stricteţe, la nivelul instanţelor de judecată şi a organelor de 

urmărire penală, a dispoziţiilor Protocolului cu privire la cuantumul stabilit al 
remuneraţiilor cuvenite pentru prestaţiile de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în 
faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, în 
materie civilă şi penală, fără ca acestea să poată fi diminuate pentru a se crea 
”dependenţa economică” a avocatului de cel în faţa căruia se efectuează prestaţia 
avocaţială, ceea ce afectează grav şi nepermis independenţa apărării - garanţie 
esenţială a dreptului la apărare prin avocat în statul de drept; 
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7. Stabilirea diferenţiată, ţinându-se cont de tipul şi natura cauzelor, a cuantumului 

remuneraţiei cuvenită pentru activitatea de curator desfăşurată de avocat, fără a se 
permite stabilirea acestuia prin încălcarea unui prag minimal, expres stabilit; 

 
8. Luarea măsurilor corespunzătoare privind conlucrarea cu Administraţia 

Penitenciarelor pentru realizarea prestaţiilor avocaţiale impuse pentru deţinuţi, 
precum şi privind suportarea, în mod distinct, a cheltuielilor afectate de avocat 
acestor prestaţii, cu determinarea expresă a cuantumurilor acestora precum şi a 
unei limite minime ce nu poate fi încălcată ;  

 
9. Suportarea de către Ministerul Justiţiei a unei părţi din cheltuielile barourilor cu 

organizarea şi funcţionarea serviciilor de asistenţă juridică, într-un procent cel puţin 
egal cu cel suportat de avocaţi pentru acelaşi scop. 

 
 Se mandatează Consiliul U.N.B.R. pentru ca, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, să aducă la 
cunoştinţa autorităţilor în drept prezenta rezoluţie şi să acţioneze în sensul realizării ei. 

 
 Adoptată astăzi 29 martie 2014.  


