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Observaţi! c,u privire .la Protocoulul dinti-eUJşi UNBR (solicitarea
dvs. n~.8121.8!2014) ,

Stimate pouinuieSectetardeStat,

, ,

Proiectul de Protocol :privind~tabilir:eaTemuneratiilor. cuwnite avocatilor pentru
furnizarea serviciilor·.·,de·a'siftentăji/diCÎa.r!ltn':'iri~i~ri~;peţldJq;p~nti'~pr;~~t~!e~,J~ cadrul sistemului
de ajutor public judiciar, îi servicijlor:dl{q~!sfe~,q:l,udicigl'lişi/sa~ r~p'reze':'iare ori de asistenţă
extrajudiciară, precum şi pentru :asiiur.tire(;i'~·efyii;iil&aea'sistimiă(j~di4IâI'ă privind accesul
international la justitie în materie civilăşi coPPrrweajudiciară;interiuiji6nalăîn materiepenală a
fost analizat in cadrulParchetţIluiileped~~lţJilait#.,().!rt,e,'dePasaţieşi:Jusţi1ie, solicitându-se şi
opinia procurorilor ailicadnililpi.~filor§i;stiî.ictUfilorsuborC1o~i1te;~bserv'aţilleiioastl"e cu privire
la acest proiect fiindurmătoal"elli:' . " .

- cuantllmulrem!1nel"aţiilorapareca fiind majorat artificial (prin comparaţie de
pildă cu evoluţiacreşterilor,'şalariale>petoWeconOriJ.ie,eY~4eiiţia,t~de,Jnstjtutul Naţional de
Statistică şi în contextul economic actual), creşterilepTQ:puse{l,\ţă'Mproţ<!c()luUh vigoare fiind de
peste 100%, până la 300%;actii-ităţile'prest6.teca:avoca.lţ,din.ofici\i'{cea~şio componentă de
serviciu civic, de 'utilitatepu~lică)sunţc(»)D.ple\1lentar~a<:,tivităţilordl:,pirz:ăaleprofesiei şi nu sunt
menite să asigure un venit Iunarsirriilar'unui salariu; " .

- onorariul al" trebui stapHitg!olJal,pentJufiecare dosar, separat pentru fiecare fază

procesuală şi fără acordarea unui onorliriu:distiJţct'pentI'\ldiferite activităţi în cadrul aceluiaşi dosar
penal (de pildă separat pentru măsuri prcvehtivel'espectiv audieri); nu se justifică un cuantum
diferenţiat pentru remuneraţia cuvenită în cazul în care există mai mulţi inculpaţi în dosar faţă de
situaţia în care cauza vizează un singur inculpat;
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- se impune eliminarea remuneraţiilor fixe şi introducerea unui sistem de
remunerare flexibilă a avocaţilor desemnaţi din oficiu, în funcţie de anumite criterii obiective, care
să reflecte vo lumul şi calitatea prestaţiilor specifice;

- în acest sens, s-ar putea institui plafoane pentru fiecare categorie de
activitate, minimul fiind suma prevăzută de protocolul din anul 2008
(majorat eventual cu indicele de inflaţie), iar maximul fiind sumele
menţionate în prezentul proiect. Între aceste limite, respectând regula
onorariului unic, organul judiciar competent în funcţie de faza procesuală 
procuror, respectiv judecător - urmează ca la încheierea procedurilor să

stabilească remuneraţia avocatului din oficiu in funcţie de: durata totală a
prestaţiei, complexitatea cauzei, numărul şi calitatea actelor îndeplinite;

- normele din art, 5 alin. 1 lit. a), b), e) nu sunt clar redactate; ar trebui revizuită

formularea, astfel încât să rezulte clar sumele cuvenite pentru fiecare fază procesuală (de exemplu:
" art, 5 \it. a) pentru fiecare suspect sau inculpat: X lei în cursul urmăririi penale, Y lei în camera
preliminară, Z lei în cursul judecăţii");

- art, 5 alin. 1 lit. c) din proiect referitor la rernuneraţiile stabilite pentru asistenţa

juridică sau reprezentarea în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii a persoanei vătămate,

părţii civile sau părţii responsabile civilmente, nu este clar redactat:
- teza a doua induce, prin formularea "astfel de părţi cu aceeaşi calitate" o
confuzie: fie este vorba de "astfel de părţi" ca acelea din teza întâi, dar care
cumulează, fiecare, calităţi diferite (mai multe persoane au, fiecare, atât
calitatea de persoană vătămată cât şi pe aceea de parte civilă), fie este vorba
de parţi diferite dar având aceeaşi calitate (mai multe persoane vătămare);

soluţiile în cele două cazuri ar trebui să fie diferite: dacă în cazul din urmă se
justifică sporirea onorariului, în primul caz aceasta este nejustificată

(asistarea unei persoane presupune observarea în ansamblu a situaţiei ei
procesuale, şi nu diferă în funcţie de numărul şi natura drepturilor procesuale
pe care aceasta le arc ori pe care înţelege să le exercite);

- de altfel, teza a doua, referitoare la pluralitatea de parţi cu aceeaşi calitate,
nu este clar formulată nici în ceea ce priveşte modul de stabilire a
onorariului: nu rezultă dacă remuneraţia se va acorda "cumulat" ori
rezonabil"." ,

- ar trebui să prevadă şi limită maximă pentru remuneraţia cumulată acordată

de instanţă în ipoteza în care sunt mai mult de cinci parţi cu această calitate;
(de exemplu, în dosarele privind infractiuni de trafic de persoane sau de
minori, unde asistenta victimelor este obligatorie şi care constituie marea
majoritatea a cauzelor în care se acordă asistenţă din oficiu persoanelor
vătămate , sunt de obicei un număr mare de persoane vătămare, care, de cele
mai multe ori, nu au interese contrare,' astfel că de obicei ele sunt
asistate/reprezentate de către acelaşi avocat; cum, de obicei, faptele sunt
similare, uneori comise -de aceeaşi persoană, apărarea victimelor nu reclamă

o pregătire specială pentru fiecare în parte dintre acestea, iar acordarea
onorariului cumulat pentru toate victimele este nejustificată;

- prin urmare, textul ar 'putea fi reformulat după cum urmează: "art. 5 alin.l
lit.e) X lei pentru asistenţa judiciară sau reprezentarea în cursul urmăririi

penale sau în cursul judecăţii a persoanei vătămare, a părţii civile sau aparţii
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responsabile civilmente, Atunci când acelaşi avocat asistă ori reprezintă mai
mult de cinci persoane având aceeaşi calitate, organul judiciar va stabili o
remuneraţie într-un cuantum rezonabil, între l500 şi X lei, ţinând cont dc
volumul de muncă pe care pluralitatea de persoane îl determină";

- art, 5 alin. 1 lit. h) se referă la asistenţa judiciară în procedura de încheiere a
acordului de recunoaştere a vinovăţiei, fără să prevadă dacă onorariul propus se referă la ambele
faze ale încheierii acordului: ar trebui să se acorde onorariu unic atât pentru faza de urmărire

penală cât şi pentru procedura în faţa instanţei, având în vedere că procedura nu este contradictorie
iar cauzele nu sunt complexe;

- cu privire la art, 5 pct, 1 lit, m): nu se justifică majorarea onorariului în cazul
plângerii contra soluţiei, deoarece prestaţia avocatului din oficiu în această fază a procesului penal,
DU presupune un volum mare de activitate, plângerile contra soluţiilor fiind analizate la primul
termen de judecată, iar procedura DU prevede posibilitatea administrării de noi înscrisuri în această

procedură;

- cu privire la art, 6:
- prima teză prevede că instanţa ori organele de urmărire penală nu pot
modifica remuneraţia pentru asistenţa judiciara din oficiu, indiferent de
volumul de munca prestat în cauză, or, în ipoteza în care avocatul nu este
pregătit şi face o apărare formală ar trebui să fie posibilă modificarea
onorariului; mai mult, există situaţii în care, faţă de caracterul inadecvat al
pregătirii cauzei de către avocat, instanţa apreciază că, pentru asigurarea unei
apărări efective, se impune înlocuirea apărătorului iniţial desemnat; o atare
situaţie trebuie să se poată reflecta şi în cuantumul onorariului primit de către

apărătorul înlocuit, dupăcum ar fi utilă introducerea unei prevederi în sensul
că, în situaţii de acest gen, cel dintâi avocat desemnat nu mai are dreptul la
onorariu;
- în plus, prevederea din proiect contravine principiului instituit prin act. 451
alin. 2 C.pr, civ. (drept comun în materie de cheltuieli judiciare) şi încalcă

principiul simetriei, faţă de prevederea din act. 7 din proiect (care prevede
posibilitatea instanţei de a majora onorariul, în situaţia în care volumul
activităţilor desfăşurate este mare);
• teza finală a se referă la situaţia în care, după desemnarea apărătorului din
oficiu, se prezintă apărător ales, şi prevede că în acest caz remuneraţia nu
poate fi mai mică de 50% din cea stabilităprezentului protocoL Corespunde
mai bine formularea anterioară, din protocolul în vigoare, ce permite, la
prezentarea apărătorului ales, plata de către instanţă a prestaţiilor efectuate
până la data prezentării.apărătorului ales, ţinându-se cont de timpul necesar
pentru studiere, complexitate cauza, etc. precum şi procentul actual de 25%
decât cel de 50% propus, ţinând cont de volumul real de lucru, alocat
preponderent studierii cauzei (de regulă avocatul ales se prezintă fie la
primul termen de judecată, fie la termenul imediat următor);

- art.8 prevede acordarea unui onorariu suplimentar pentru fiecare oră de aşteptare de
minimum 100 leii oră în ipoteza în care este nevoit avocatul să aştepte mai mult de 30 minute peste
ora la carc a fost convocat, fără culpa sa:
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- norma este confuz formulată (lipseşte utilitatea criteriului de 30 de minute
câtă vreme calculul se va efectua pentru fiecare ora/60 de minute);
- se impune renunţarea la o atare prevedere, întrucât: a) întârzierile în
desfăşurarea anchetei sau şedinţei de judecată nu reprezintă o "culpă" a
organului judiciar (după cum nici cele rezultate din exercitarea dreptului la
apărare nu pot fi considerate o "culpă" a avocatului ori a părţii), de aceea
organul judiciar nu poate fi astfel penalizat; b) este de esenţa acordării

asistenţei juridice ca avocatul să fie disponibil organului judiciar, conform
nevoilor clientului său, ale anchetei şi, respectiv, ale activităţii instanţei;

- art, 9 prevede că în cazul în care forma de exercitare a profesiei din care face parte
avocatul care a prestat activitatea este plătitoare de TVA, remuneraţia achitată să includă şi TVA;
or, nu poate fi impusă în sarcina statului obligaţia calculării/evidenţierii sumelor cu acest titlu,
obligaţia revenind în sarcina persoanei plătitoare de TVA;

- dispoziţiile art. 5 alin. 2 lit. d), precum şi raportul lor cu cele ale art, 14 din
proiect trebuie reconsiderat:

- acordarea unui onorariu separat pentru fiecare măsură preventivă nu se
justifică atunci când organul de urmărire penală, şi nu judecătorul, dispune
asupra măsurii preventive; onorariul separat poate avea o justificare numai în
ipoteza în care asupra măsurii dispune judecătorul, situaţie în care asistenta
presupune şi pledoaria în faţa acestuia (pentru acurateţe, în cadrul art. 14
trebuie observat şi că, in cursul urmăririi penale, nu se pronunţă"instanţa", ci
,judecătorul");

- trebuie reconsiderat raportul dintre art. 5 alin. 4 şi art, 13: art. 13 prevede
evidenţierea şi plata separată a cheltuielilor de deplasare (de transport, dar nu numai, şi indiferent
de distanţă ori de unitatea teritorială în care se efectuează deplasarea) - soluţie justă; însă, în aceste
condiţii, acordarea şi a unui onorariu suplimentar când deplasarea are loc în alt judeţ (art. 5 alin. 4)
nu are nicio justificare, dc vreme ce, potrivit art. 13, orice cheltuieli de deplasare se vor acorda
separat de onorariu;

- art, 12 alin. 1 nu prevede momentul în care se confirmă de către organul judiciar
referatul întocmit de avocat: imediat după efectuarea activităţilor sau in momentul finalizării

dosarului la parchet; nici art, 5 alin.Z lit. a care se referă la ordonanţa prin care procurorul acordă

remuneraţia cuvenită pentru întreaga durată a urmăririi penale nu stabileşte momentul emiterii
actului;

- nu este acoperită situaţia redadăr:ii motivelor de recurs În casaţie, in ipoteza în
care este declarată o astfel de cale de atac; ar trebui să se prevadă distinct onorariu pentru redactare
(similar prcvedcrii art, 2 pct. 6 din proiect ce se referă la recursul reglementat de Codul de
procedură civilă): fie in cadrul asistentei juridice acordate în cursul procesului penal, fie în cadrul
asistenţei judiciare acordată în căile extraordinare de atac (din redactarea art. 5 al. l lit. f din
proiect nu rezulta explicit că se referă şi la redactare);

- nu este acoperită situaţia în care, după desemnarea unui apărător din oficiu
urmată de prestarea unor ade de asistenţă juridicA, apărătorul desemnat nu se mai prezintă
ori este în imposibilitate de prezentare, fiind nevoie de solicitarea unui alt avocat urmată de plata
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unei noi remuncraţii; ar trebui sa fie impusă obligaţia substituirii, fie în sarcina avocatului
desemnat iniţia.l fie în sarcina baroului, fără plata unei remuneraţii.

Referitor la datele statistice solicitate, nu deţinem indicatori statistici privind
numărul cauzelor în Care se acordă asistenţă juridică obligatorie în cursul urmăririi penale; cazurile
de acordare a asistenţei judiciare gratuite sunt evidenţiate numai în situaţia victimelor, nu şi a
inculpaţilor şi prin urmare, în acest moment nu pot fi furnizate informaţii relevante care să

fundamenteze propunerea preluării plăţii onorariilor avocaţilor pentru prestaţia din faza de
urmărire penală din bugetul Ministerului Public.

Potrivit relaţiilor furnizate de Departamentul economic-financiar şi administrativ, în
bugetul aprobat Ministerului Public pe anul 2015 nu au fost prevăzute credite bugetare destinate
cheltuielilor cu onorariile avocaţilor pentru asistenta juridică din oficiu acordată în faza de
urmărire penală şi, cum potrivit regulilor privind cheltuielile bugetare, nu pot fi angajate,
ordonanţate şi plătite cheltuieli din fonduri publice dacă nu sunt aprobate potrivit legii şi nu au
prevederi bugetare, s-a opinat că nu există posibilitatea decontării acestor cheltuieli în anul în curs.

Prin urmare, decizia ca sumele reprezentând cheltuieli privind asistenţa juridică din
oficiu să ţi~J_up9.r.t!!ţţ4!I!...1?~g~t\!!. Ministerului Public ar trebui însoţită de prell~!;l~!:i_ fQr.l<,Şp~toare
în legeabugetnlui de stat, care să-pemutA MinÎSteiîiliilPiilJliCiiăcupnndi"distinct în bugetul său
aceste cheltuieli.

Totodată, o atare măsura ar impune şi ca Ministerul Public să fie cooptat, alături de
Ministerul Justiţiei, ca parte a Protocolului cu UNBR.

Cu stimă,

PROCUROR GENERAL

TIBERIU-MIHAIL NIŢU
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