PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 51 DIN 21 APRILIE 2008 PRIVIND
AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR ÎN MATERIE CIVILĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
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NOTĂ: Prezentele propuneri de modificare fac parte din Proiectul de modificare a mai multor acte normative, redactat de IONUŢ
MILITARU, judecător, Curtea de Apel Bucureşti și de CĂLIN VIOREL IUGA, avocat, Baroul Cluj și făcut public la data de 4 mai
Articolul 8
Articolul 8
Considerăm că sunt necesare măsuri de
(1) Beneficiază de ajutor public
(1) Beneficiază de ajutor public judiciar extindere a ajutorului judiciar pentru justiţiabili din
judiciar în formele prevăzute la art. în formele prevăzute la art.
cauza provocărilor cu care se confruntă în acest
6 persoanele al căror venit mediu net 6 persoanele al căror venit mediu net moment, care pot limita accesul la justiție din
lunar pe membru de familie, în
lunar pe membru de familie, în ultimele cauza pandemiei.
ultimele două luni anterioare
două luni anterioare formulării cererii, Potrivit dispoziţiilor art. 2 din Decizia nr. 7/2018
formulării cererii, se situează sub
se situează sub nivelul de 600 de lei. În privind aprobarea Criteriilor generale pentru
nivelul de 300 lei. În acest caz,
acest caz, sumele care constituie ajutor stabilirea nivelului de trai rezonabil, publicată în
sumele care constituie ajutor public public judiciar se avansează în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16 ianuarie
judiciar se avansează în întregime întregime de către stat.
2019: „(3) Valoarea coşului minim lunar de
de către stat.
(2) Dacă venitul mediu net lunar pe
consum este minimul necesar pentru
(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două
asigurarea respectării drepturilor, libertăţilor
membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se
fundamentale şi demnităţii umane ale
luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 1.200 de lei,
debitorului şi ale persoanelor cărora acesta le
situează sub nivelul de 600 lei,
sumele de bani care constituie ajutor asigură ori le datorează, în condiţiile legii,
sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către întreţinere în mod curent”.
public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%.
Conform criteriilor stabilite prin act normativ cu
stat în proporție de 50%.
putere de lege în procedura de insolvenţă,
valoarea coşului minim lunar de consum pentru
datornicul din oraş a fost de 797 de lei pentru
fiecare adult, astfel cum rezultă din art. 6 alin. 1
lit. a din Decizia nr. 7/2018.
În acelaşi sens sunt şi constatările Institutului
Naţional de Statistică (INS) privind veniturile şi
cheltuielile gospodăriilor.
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