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COMUNICAT PRIVIND PRIVIND ÎNCETAREA PROTESTULUI 

DECLANȘAT LA DATA DE 31.01.2019 
 

BAROUL ALBA, legal reprezentat prin Avocat dr. Mihai BACO - DECAN, 

BAROUL ARGEȘ, legal reprezentat prin Avocat Luminița IOANA - DECAN, 

BAROUL BUZĂU, legal reprezentat prin Avocat Adrian TUDORANCEA - DECAN, 

BAROUL CLUJ, legal reprezentat prin Avocat Flavia MAIER - DECAN, 

BAROUL DOLJ, legal reprezentat prin Avocat dr. Lucian SĂULEANU - DECAN, 

BAROUL GORJ, legal reprezentat prin Avocat Florin HOMESCU - DECAN 

BAROUL HUNEDOARA, legal reprezentat prin Avocat Cosmin RONCIOIU - DECAN, 

BAROUL IALOMIȚA, legal reprezentat prin Avocat Claudiu DRĂGĂNOIU - DECAN, 

BAROUL ILFOV, legal reprezentat prin Avocat dr. Șerban Niculae LOVIN - DECAN, 

BAROUL OLT, legal reprezentat prin Avocat Mihai BUBATU - DECAN, 

BAROUL PRAHOVA, legal reprezentat prin Avocat Emanuela ANTONESCU - DECAN, 

BAROUL SATU MARE, legal reprezentat prin Avocat Dan Mihai ȘUTA - DECAN, 

BAROUL SĂLAJ, legal reprezentat prin Avocat Bogdan ILEA - DECAN, 

BAROUL TIMIȘ, legal reprezentat prin Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ - DECAN, 

 

având în vedere 

 

 

SEMNAREA LA DATA DE 14.02.2019 

A NOULUI PROTOCOL 
privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistent ̦ă judiciară în 

materie penala ̆, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de 

asistent ̦a ̆ judiciară și/sau reprezentare ori de asistent ̦a ̆ extrajudiciară, precum și pentru asigurarea 

serviciilor de asistent ̦a ̆ judiciară privind accesul internat ̦ional la justit ̦ie în materie civila ̆ și cooperarea 

judiciară internațională în materie penala ̆ 

de către U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție. 

 

 

care se caracterizează prin: 

1. majorarea cuantumului vechilor onorarii cu 141,02%; 

2. reglementarea cuantumului remunerației de curator; 

3. modificarea art. 10 din vechiul Protocol, în sensul stabilirii onorariilor ca valori minime; 

4. reglementarea expresă a interdicției reducerii onorariilor din noul Protocol; 

5. încetarea expresă a delegației avocatului din oficiu, la prezentarea avocatului ales; 

6. introducerea unor onorarii pentru servicii noi, reglementate de cele două Coduri de Procedură 

Penală și, respectiv, Civilă. 

 

 

anunță 

 

ÎNCETAREA PROTESTULUI DECLANȘAT LA DATA DE 31.01.2019 
 

Semnarea noului Protocol reprezintă o dovadă incontestabilă a rolului indispensabil al Barourilor în 

organizarea și funcționarea profesiei de avocat. 
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Barourile care au inițiat și semnat PROTESTUL avocaților, față de tratamentul nepotrivit acordat 

acestora, Barourile care au aderat ulterior la PROTESTUL inițiat, au dovedit acest lucru. 

 

Fără implicarea acestora, fără solidaritatea arătată de Corpul Profesional al Avocaților, acest deziderat 

nu era astăzi împlinit. 

 

Un rol esențial l-a avut Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupt ̦iei și petit ̦ii din Senatul 

României, care prin activitatea depusă, a determinat atingerea acestui rezultat.  

 

Mulțumiri speciale Distinșilor Senatori Iancu Caracota, Daniel Cătălin Fenechiu, Robert Marius 

Cazanciuc, Alina Gorghiu, George Eduard Dirca, Adrian Diaconu, Nicoleta Pauliuc, Dan Lungu, 

precum și Distinsului Deputat Ion Cupșa. 

 

Un rol esențial l-a avut PRESA, care a redat corect poziția Avocaților Români, poziția Barourilor 

semnatare ale PROTESTULUI, precum și a celorlalte Barouri care au aderat ulterior acestei inițiative, 

precum și Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR. 

 

Vom milita pentru aplicarea și respectarea cu bună credință a acestui Protocol, de către toate instituțiile 

judiciare cu atribuții în înfăptuirea actului de justiție, cum de altfel milităm pentru aplicarea și 
respectarea tuturor prevederilor legale, cu bună credință. 

 

AVOCATUL ESTE PARTENER INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI 

ȘI ESTE OCROTIT DE LEGE! 

 

 

TIMIȘOARA, la data de 14.02.2019 


