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PROTOCO L
privind stabitirea onorariîtor cuvenite avocaţitor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă

judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a
serviciilor de asistenţă judiciară i/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum
i pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie
în materie civilă î cooperarea judicîară internaţională în materie penală

Având în vedere dispoziţiite art. 37, ate art. 38 aiin. (31 lit. c) i aie art. 50 aiin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernutui nr. 51 /2008 privind ajutorut pubiic judiciar în materie civită,
pubiicată în Monitorui Oficial at României, Partea I, nr. 327 din 25 apritie 2008, aprobată cu
modificări i comp[etări prin Legea nr. 193/2008, pubticată în MonitoruL Oficiat aL României,
Partea l, nr. 723 din 24 octombrie 2008,
Ţinând seama de prevederite art. 71, a[e art. 73, aLe art. 8184 din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorut Oficial at
României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018,
Având în vedere dispoziţiite art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuiui nr. 80/2013
privind taxete judiciare de timbru, pubticată în Monitorul Oficial at României, Partea l, nr. 392 din
29iunie 2013,
Având în vedere dispoziţiite art. 7 din Hotărârea Guvernu[ui nr. 652/2009 privind
organizarea i funcţionarea MinisteruLui Justiţiei, pubticată în Monitorul Oficiat at României,
Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificări[e i comp[etărite uiterioare, precum si ate art.
170 din Statutul profesiei de avocat, pubticat în Monitorut Oficiat al. României, Partea t, nr. 898
din 19 decembrie 2011, cu modificărite i comptetărite utterioare,
Având în atenţie necesitatea actuatizării protoco[utui încheiat în anul 201 5 în ceea ce
privete cuantumut onorariilor, pnn raportare [a evotuţiite economico-financiare si introducerea
unor noi categorii de cereri pentru care se impune stabitirea cuantumutui onorariutui, precum i
necesitatea încheierii unui protocot tri partit,
Ministerut Justiţiei, Ministeru[ Public . Parchetul. de pe [ângă Îna[ta Curte de Casaţie i
Justiţie i Uniunea Naţională a Barourilor din România, încheie prezentut protocol:

Capitolul
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prin prezentut protocot se stabitesc cuantumul si modatitatea de ptată a:
a) onorariitor cuvenite avocaţitor pentru prestaţiite avocaţiale de asistenţă judiciară
şi/sau reprezentare în faţa instanţetor judecătoreti sau a attor autorităţi cu atribuţii
jurisdicţionate, în materie penată, în materie civită, în cadrut sistemu(ui de ajutor pubtic judiciar,
în procedurile de cooperare judiciară internaţionată în materie penală;
b) onorariitor cuvenite avocaţitor pentru prestaţiite de asistenţă avocaţia[ă extrajudiciară,
în cadrut sistemutui de autor pubtic judiciar;
c) onorarii[or cuvenite avocaţitor pentru prestaţiite de asistenţă judiciară i reprezentare
în cauzete privind accesu[ internaţionat ta justiţie în materie civilă, inc[usiv în ceea ce privete
apticarea Convenţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată ta New York
ta 20 iunie 1956, ta care România a aderat prin Legea nr.26/1991, a Legii nr.36/2012 privind
unete măsuri necesare pentru apticarea unor regutamente i decizii ale Consitiutui Uniunii
Europene, precum i instrumente de drept internaţional privat în domeniut ob[igaţiitor de
întreţinere i a Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectetor civile a[e răpirii
internaţionate de copii, adoptată ta Haga La 25 octombne 1980, [a care România a aderat prin
Legea nr.IOO/1992, repubticată;
d) onoranitor cuvenite avocaţi[or pentru prestaţiite extrajudiciare i/sau de asistenţă
judiciară i reprezentare în cauzete în care tegi speciate prevăd acest drept (referitoare (a
drepturite recunoscute prin tege pentru situaţiite impuse de statutut de azi(anţi, persoane cu
dizabi[ităţi, revo[uţionari etc.) sau în care prevederite convenţiilor La care România este parte
impun acest iucru.
(2) Remuneraţii(e cuvenite curatoriLor desemnaţi, în condiţiite Iegii, din rându[ avocaţilor,
în ipoteza în care Legea prevede avansarea remuneraţiei de către stat, se stabitesc într-un
cuantum egat cu onorarii(e prevăzute de art. 2.
Capitolul 11
Onorarii pentru furnizarea, în cadrul sistemuLui de ajutor pubtic judiciar,
a prestaţiilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară
Art. 2. - (1) Vatoriie onorariitor care se cuvin avocaţitor pentru asigurarea serviciitor de
asistenţă judiciară i/sau reprezentare în faţa instanţetor judecătoreti sau a a[tor autorităţi cu
atribuţii jurisdicţionale sunt următoarete:
1. procese i cereri at căror obiect este neevaluabi[ în bani, precum i procese şi cereri în
materia raporturilor de famitie, pentru ocrotirea persoanei i a minorft.or:
a) pentru cereri[e privind încuviinţarea purtării numetui, 470 [ei;
b) pentru cererite privind împărţirea provizorie a tocuinţei sau stabitirea domicitiului
minorului, 470 Lei;
c) pentru cererite privind acordarea persona(ităţii juridice, autorizarea funcţionării i
înregistrarea asociaţii(or i fundaţii[or, 783 Lei;
d) pentru cererile privind exercitarea autorităţii părinteti asupra minoru[ui, 940 tei;
e) pentru cererite privind ob[igaţia de întreţinere, 940 tei;
f) pentru cererite privind instituirea tutelei sau curatelei, 940 tei;
g) pentru cererile privind punerea sub interdicţie, 940 t.ei;
h) pentru cererile privind ptasamentul sau orice altă măsură de protecţie a minorutui,
940 tel;
i) pentru cereri[e de divorţ, când se soticită şi exercitarea autorităţii părinteti privind
copiii minori, 1.253 tei;
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j) pentru acţiunile în stabi[irea paternităţii, acţiuni(e în contestarea recunoaterii
paternităţii i acţiuni(e în tăgăduirea paternităţii, 940 lei;
k) pentru cerenle pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei, 940 lei;
t) pentru procesele i cererile în litigiite cu profesionişti, al căror obiect este neevatuabil
în bani, 940 lei;
m) pentru orice a(te procese si cereri at căror obiect este neeva(uabi[ în bani, precum i
pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturi(or de fami(ie, pentru ocrotirea persoanei
i a minorilor, 627 Lei;
n) pentru asigurarea prestaţiitor extrajudiciare i/sau de asistenţă judiciară i
reprezentare în cauzele în care [egi speciate prevăd acest drept sau în care prevederi[e
convenţii[or [a care România este parte impun acest [ucru, 723 tei;
o) pentru cereri având ca obiect instituirea ordinu[ui de protecţie, 500 lei;
p) pentru cereri având ca obiect internarea nevoluntară/ridicare, 390 [ei.
2. procese i cereri a1 căror obiect este eva(uabi[ în bani:
a) pentru cererite privind ordonanţa de plată, 627 [ei plus 0,5% din valoarea obiectu[ui
Litigiu(ui, dar nu mai mutt de 1567 [ei;
b) pentru acţiunite privind cererea cu va[oare redusă, 940 Lei;
c) pentru procesele i cererile în materia restituirii proprietăţitor imobiliare, formu(ate
în temeiut prevederi[or Legii fondu[ui funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic a( unor imobi(e pretuate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si a
attor dispoziţii (egale ap[icabile în materie, 940 [ei p(us 0,5% din valoarea obiectu[ui (itigiului,
dar nu mai mu(t de 1.567 Lei;
d) pentru acţiunite în revendicare, 940 (ei ptus 0,5% din va[oarea obiectului titigiu(ui, dar
nu mai mu[t de 1.567 [ei;
e) pentru orice a(te procese i cereri cu caracter patrimonial, indiferent de tipul
titigiutui, 627 tei p[us 0,5% din vatoarea obiectu(ui (itigiutui, dar nu mai mult de 1 .567 (ei.
3. pentru procesete şi cereri(e în materia contenciosutui administrativ, 940 (ei;
4. pentru procese(e i cererile în materie de asigurăn sociate, 940 [ei;
5. pentru procesete i cererite în materie de proprietate intetectuată i proprietate
industria(ă, 940 tei plus 0,5% din valoarea so(icitată, dar nu mai mult de 1.567 (ei.
(2) În cazu[ în care avocatul nu asigură asistenţa sau reprezentarea părţii, onorariul
cuvenit pentru redactarea cererii de chemare în judecată, a răspunsutui 1a adresa de regu[arizare
a cererii de chemare în judecată, a întâmpinării sau a răspunsului La întâmpinare, respectiv a
cererii de chemare în garanţie, a cererii reconvenţionate, a cereritor de intervenţie, a cereritor
de arătare a titutarului dreptu[ui sau a cererilor motivate de exercitare a căi(or de atac
prevăzute de Lege, nu poate depăsi 50% din cuantumul onorariu[ui stabi(it potrivit alin. (1),
indiferent de numărut prestaţiilor.
(3) Onorariile prevăzute La a(in. (1) se acordă o singură dată în cursul judecăţii, dar
separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie.
(4) Pentru furnizarea serviciitor de asistenţă judiciară i/sau reprezentare în căi[e de
atac prevăzute de tege, cuantumut onorariu(ui cuvenit avocatu(ui se stabiLete în aceteai timite
prevăzute la a[in. (1), pentru asistenţa judiciară i/sau reprezentarea în faţa instanţei
judecătoreşti care a sotuţionat cauza în fond în primă instanţă.
Art. 3. Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa extrajudiciară acordată în
cadru( sistemului de ajutor public judiciar sunt următoarete:
a) pentru acordarea de consuttaţii juridice, 470 [ei;
b) pentru formu[area pLângeri[or prealabile în cadru( procedurii contenciosului
administrativ si a contestaţii[or împotriva actetor administrative fisca(e, 470 (ei;
c) pentru formutarea de cereri, petiţii i sesizări în materia raporturi(or de fami[ie,
pentru ocrotirea persoanei i a minori[or şi în materie de asigurări socia(e, 470 tei;
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d) pentru formutarea attor ceren, petiţii i sesizări, 313 tei;
e) pentru asistenţa judiciară acordată ta dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române,
470 tei;
f) pentru asistenţa judiciară acordată victimei viotenţei în fami[ie, 313 tei;
g) pentru asistenţa judiciară a refugiaţi[or si a azitanţi[or, 31 3 [ei;
h) pentru reprezentarea în faţa comisii[or prevăzute de l..egea fondutui funciar nr. 18/1991
si Legea nr. 10/2001 privind regimu[ juridic at unor imobi[e pretuate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum i în faţa attor autorităţi sau instituţli pubtice, a[te[e
decât ce[e judiciare sau cu atribuţii jurisdicţiona[e, 313 tei.
Art.4. (1) - Vatoarea provizorie a onorariu[ui cuvenit pentru furnizarea serviciitor de
asistenţă judiciară i/sau reprezentare în faţa instanţetor judecătoreti se stabileste, în timitete
prevăzute la art. 2, pnn încheierea prin care instanţa încuviinţează acordarea ajutorului pubtic
judiciar. Referatut care atestă prestaţia avocaţiată efectivă i onorariut definitiv cuvenit
avocatutui, se confirmă de către instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorutui pubtic judiciar.
(2) Ptata onorariitor cuvenite pentru prestarea servicii[or de asistenţă extrajudiciară se
aprobă de consiliu[ baroutui prin decan sau persoana desemnată de consitiu[ baroului, în timite[e
prevăzute [a art. 3.
Capitolul 111
Onorarii pentru asigurarea activităţi lor
de asistenţă judiciară în materie penală
Art. 5. - (1) Vatori[e onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenţei
juridice a suspectului, inculpatutui sau a condamnatuLui când aceasta este ob[igatorie sau în
situaţia în care organut de urmărire penată sau instanţa apreciază că suspectul, incutpatul,
persoana vătămată, partea civi[ă sau partea responsabită civitmente nu i-ar putea face singură
apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de Lege în care se impune desemnarea unui avocat
din oficiu sunt următoarete:
a) 627 [ei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursuL urmăririi pena[e, 627 tei
în cadrut procedurii în camera pretiminară - i 868 tei, în cursut judecăţii, separat pe fiecare
fază procesuală;
b) 868 tei pentru fiecare suspect sau incutpat, asistat în cursu[ urmăririi pena[e, 795 Lei
în cadru[ procedurii în camera pretiminară i 868 Lei, în cursu[ judecăţii -atunci când cel puţin
două persoane au catitatea de suspect sau inculpat în cauză;
c) 1 1 33 tei pentru fiecare suspect sau incu[pat, asistat în cursut urmăririi penate, 554 Lei
în cadru[ procedurii in camera pretiminară si 1 .253 Lei, în cursut judecăţii -atunci când cet puţin
cinci persoane au catitatea de suspect sau incutpat în cauză;
d) 470 tei pentru asistenţa judiciară sau reprezentarea în cursut urmăririi penate, a
procedurii de cameră pretiminară sau în cursu[ judecăţii a persoanei vătămate, părţii civi[e sau
părţii responsabile civitmente. Acest onorariu se acordă cumutat pentru fiecare persoană
vătămată, parte civi[ă sau parte responsabită civilmente, în cazu[ în care una sau mai mutte
persoane au catitatea de persoana vătămată, parte civi[ă sau parte responsabilă civitmente.
Atunci când în cauză există mai mult de cinci astfe[ de părţi cu aceeaşi ca[itate instanţa trebuie
să acorde un onorariu cumu[at, în mod rezonabi[, în funcţie de complexitatea cauzei, acesta
neputând fi mai mare de 24.102 tei, indiferent de număru[ persoanelor reprezentate sau asistate
(5 părţi*470 Lei/parte2.350 Lei, peste 6 părţi 2.350 1ei-24 tei pentru fiecare parte);
e) 627 tei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac (contestaţie
în anulare, recursul in casaţie, revizuire, redeschidere proces penal., conform Titl.uLui 111,
Capitotut V din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penaLă, cu modificărite i
comptetărite u[terioare, în continuare C.p.p.);
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f) 313 tei pentru asistenţa judiciară acordată în cazut cererii de revocare a amânării
apticării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei ta
executare, a cereritor de întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii
pe viaţă;
g) 554 lei pentru asistenţa judiciară în procedura de încheiere a acordutui de
recunoatere a vinovăţiei (art.480, 484 C.p.p.);
h) 313 lei pentru asistenţa judiciară în procedura de sotuţionare a contestaţiei cu privire
ta durata procesului [art.4884 atin. <2) C.p.p.j;
i) 554 lei pentru asistenţa judiciară a condamnatutui 1in procedura de întocuire a
pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii [art.586 alin. (3) C.p.p.j;
j)
313 tei pentru asistenţa judiciară a incutpatutui arestat în procedura de efectuare a
comisiei rogatorii [art. 200 atin. (8) C.p.p.];
k) 31 3 lei pentru asistenta judiciară acordată în atte cazuri (attete decât cete menţionate
anterior), ta soticitarea instanţelor, a organetor de urmărire penată sau a locuritor de detenţie, în
condiţiite tegii penate.
(2) Onorariite cuvenite avocaţitor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit
prevederitor atin. (1), în cursut urmăririi penate se acordă o singură dată:
a) prin ordonanţa sau rechizitoriut procurorul.ui, pentru întreaga durată a urmăririi penate;
b) prin hotărâre, în cursut judecăţii, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.
(3) Onorariile stabilite potrivit alin.(1) se majorează cu 100% în cazurite în care asistenţa
judiciară din oficiu este asigurată între orete 20.00-08.00 ori în zilete nelucrătoare sau
sărbători telegate.
(4) ln situaţia în care, în faza de urmărire penată, procurorut conexează mai multe dosare
care vizează acetai incutpat, ptata onorariului se face pentru fiecare dosar în parte pentru
prestaţia efectuată până ta momentul conexării, chiar dacă este vorba despre ace1ai apărător
desemnat din oficiu.
Art. 6. - Delegaţia apărătorutui desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 91 alin. (4) din
Codut de procedură penată, ta prezentarea apărătorutui ates. În acest caz, procurorut prin
ordonanţă sau, după caz, instanţa prin încheiere, va dispune ptata onorariutui cuvenit
apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiite efectuate până La data încetării însărcinării,
ţinându-se cont de timput necesar studierii dosarului, comp[exitatea cauzei» durata i numărul
actetor de urmărire penată ta care apărătorut a tuat parte sau numărut de termene ta care a fost
prezent în faţa instanţei. Onorariul astfet stabitit nu poate fi mai mic de 25% din vatoarea
onorariiilui ce ar fi fost cuvenit dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finatizată.

Capitolut IV
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesut internaţioaal ta
justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penată
Secţiunea 1
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la
justi ţie în materie civilă
Art. 7. - (1) Cuantumut onorariului care se cuvine avocaţitor pentru asistenţa judiciară
acordată în vederea asigurării accesutui internaţionat 1a justiţie în materie civită, în procesete si
cererile prevăzute 1a art. 2 si în cazurite prevăzute La art. 3 se majorează cu 50 %.
(2) Vatoarea onorariutui cuvenit avocaţiLor pentru asistenţa judiciară ob(igatorie, totată şi

gratuită, acordată în temeiut Legii nr.369/2004 privind ap[icarea Convenţiei asupra aspectelor
civile ate răpirii internaţionate de copii, adoptată ta Haga ta 25 octombne 1980» 1a care România

a aderat prin Legea nr.100/1992, repubticată, 1687 lei.
(3) Valoarea onorariului cuvenit avocaţitor pentru prestaţiite avocaţiate asigurate în
temeiut Convenţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată La New York
ta 20 iunie 1956, precum i ale Legii nr.36/2012 privind uneLe măsuri necesare pentru apticarea
unor reguLamente si decizii ale ConsiLiului Uniunii Europene, precum i instrumente de drept
internaţionat privat în domeniut obtigaţiilor de întreţinere este 964 tei.

Secţiunea a 2-a
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară în cauzele privind cooperarea
judiciară internci ţională în materie penală
Art. 8.
(1) Onorariite care se cuvin avocaţitor pentru asistenţa judiciară acordată
persoanei extrădabite, persoanei soticitate sau a condamnatutui când aceasta este obtigatorie,
potrivit tegii, sunt următoarete:
a) 313 tei pentru asistenţa judiciară acordată pentru fiecare persoană extrădabită sau
persoană soticitată în cazut tuării, întocuirii, revocăni, încetării, preLungirii sau menţinerii
măsuritor preventive, incLusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;
b) 1012 Lei pentru fiecare persoană extrădabită sau soticitată în cursut procedurii
judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare;
c) 964 tei pentru fiecare condamnat în cursut procedurii de soLuţionare a cererii de
transferare a unui cetăţean străin din România în statut de cetăţenie;
d) 964 tei pentru fiecare condamnat în cursut procedurii de soluţionare a cererii de
transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;
e) 554 Lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate
împotriva hotărâril.or prin care s-a dispus Luarea, înLocuirea, revocarea, încetarea, pretungirea
sau menţinerea măsuritor preventive, incLusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;
f) 1012 Lei pentru asistenţa judiciară acordată în căite extraordinare de atac exercitate
împotriva attor hotărâri decât cete prevăzute La Lit. e).
(2) În cazut în care tuarea, înLocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea
măsuritor preventive, inctusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, se dispune în
cursut procedurii judiciare de sotuţionare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat
european de arestare, onorariile cuvenite avocaţitor pentru asistenţa judiciară asigurată, potrivit
atin. (1) Lit. b) sau, după caz, alin. (1) tit. c), se acordă o singură dată.
(3) Onorariut cuvenit avocaţitor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit prevederitor
a[in. (1), se acordă o singură dată pentru întreaga durată a procedurii judiciare de extrădare, de
executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de so[uţionare a cererii de
transferare.
(4) Dispoziţiite art. 5 a[in. (3) si ate art. 6 se aplică în mod corespunzător.
Capitolul V
Dispoziţii comune
Art. 9. - (1) Referatut, întocmit de avocat i care atestă o prestaţie avocaţiaLă efectivă
pentru care se cuvine plata onorariutui va fi confirmat de organut judiciar care a dispus ptata
onorariutui sau de conducerea autorităţii în faţa căreia s-a desfă urat activitatea de asistenţă
judiciară şi/sau de reprezentare. Referatut, întocmit de avocat i care atestă o prestaţie
vocaţiaLă efectivă în cauzeLe având ca obiect obţinerea pensiei de întreţinere sau a cetor
privind înapoierea minorutui, precum si cete privind organizarea si exercitarea dreptu[ui de vizită
a minorutui, în baza legistaţiei specia[e prevăzută ta art.1 atin. (1) [it. c), va fi însoţit, după caz,
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de decizia decanuLui barouLui competent teritoriat, în baza căreia a fost desemnat, din oficiu, să
acorde asistentă judiciară gratuită. ReferatuL va fi însoţit de încheierea prevăzută ta art.4
aLin. (1) în cazul asistenţei acordate în cadruL sistemuLui de ajutor pubLic judiciar.
(2) Referatut prevăzut [a atin. (1) constituie document justificativ, care se înaintează
barouLui de către avocat, până La data de 7 a tunii imediat următoare confirmării, în vederea
verificării, centratizării i avizării pLăţii onorariuLui de către consitiuL baroului.
(3) În cazuL asistenţei extrajudiciare, referatul întocmit de avocat, verificat i avizat de
coordonatorut serviciu[ui de asistenţă judiciară aL baroutui, constituie document justificativ care
se înaintează consitiutui baroutui, în termen de 5 zile, în vederea aprobării referatelor.
(4 După verificarea şi avizarea/aprobarea referatelor prevăzute la atin. (1) i (3) de către
consiLiut barouLui, referatete centralizate sunt înaintate departarnentutui economico-financiar si
administrativ at tribunatu[ui sau, după caz, curţii de ape[, în vederea efectuării viramentetor
privind ptata onorariitor de către tribuna[ sau, după caz, curtea de apet, în contut barouritor, în
condiţiiLe prevăzute de Lege. Dispoziţiite se aptică în mod corespunzător i ptăţitor efectuate din
bugetut Ministerutui Pubtic.
(5) Factura/borderout centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciite prestate în
cursul unei tuni calendaristice i va fi transmisă către tribunat Sau, după caz, curte de ape[ până
ta data de 10 ale tunii următoare ceLei în care serviciite au fost prestate de avocaţi, astfet încât
tribuna[u1 sau, după caz, curtea de apet să soticite fonduri[e necesare 1a Ministeru[ Justiţiei i să
poată efectua plata către barou în perioada 24-30/31 ate aceteiaşi tuni, cu respectarea
prevederitor art. 84 atin. (2) din Legea nr. 51 /1995. Factura/borderout centratizator va avea
anexate referatete care vor avea rot de procese verbate de recepţie a servicii[or respective.
(6) Ptata onorariilor stabitite conform prezentutui protocot se face de barou către avocat,
potrivit Legii, în cursut tunii catendaristice în care sume[e necesare au fost virate, în condiţii[e
alin. (5), de către instanţă.
Art. 10. - (1) Cuantumut onorariitor prevăzute de prezentu[ protocot reprezintă [imita
minimă a onorariitor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciitor de asistenţă jucliciară în
materie penată, pentru prestarea, în cadrut sistemutui de ajutor pubtic judiciar, a serviciitor de
asistenţă judiciară i/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru
asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesut internaţionat ta justiţie în materie
civită şi cooperarea judiciară internaţionată în materie pena[ă. OnorariiLe prevăzute de prezentu[
protocot nu pot fi reduse.
(2) ln situaţia în care activitatea avocaţiată presupune un vo[um mare de [ucru sau se
reatizează în cauze de comptexitate deosebită, organu[ judiciar poate să majoreze cuantumul
onorariitor până La dub[u[ [imitei minime prevăzute de prezentut protoco[, ce s-ar fi cuvenit
avocaţitor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară.

Capitolul Vl Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 1 1. - Onorarii[e cuvenite avocaţi[or în temeiut convenţiitor de cotaborare încheiate
potrivit prevederi[or art. 50 atin. (1) [it. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernu[ui nr. 51/2008,
aprobată cu modificări i comptetări prin Legea nr. 193/2008, se stabi[esc în [imitete va[oritor
prevăzute în prezentutui protocot.
Art. 1 2. (1) Prezentut Drotocol se va deruta în Limita sumetor aprobate anua[ cu această
desti naţie.
(2) La data intrării în vioare a prezentutui protoco[, Protocotut nr. 4802512015 încheiat
între Ministerul Justiţiei i Uniunea Naţiona[ă a BarouriLor din România privind stabitirea

7

onorariilor avocaţiLor pentru furnizarea serviciitor de asistenţă judiciară în materie penală,
pentru prestarea, în cadrut sistemuLui de ajutor pub[ic judiciar, a servicii[or de asistenţă
judiciară i/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru aslgurarea
serviciiLor de asistenţă judiciară privind accesul internaţionat ta justiţie în materie civilă şi
cooperarea judiciară internaţiona[ă în materie penată îşi încetează vatabi[itatea.

PREŞEDINTELE
MINISTERUL PUBLIC UNIUNII NAŢIONÂLE
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şl A BÂROURILOR DIN ROMÂNIÂ

MINISTRUL USTIŢIEI

f
prof.iivir. tc
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LOREA
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romania2Ol 9.eu
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.2019

Către: Uniunea Naţionată a Barouritor din România
Domnutui Preşedinte av. dr. Gheorghe FL.OREA
Ref: l.a Protocotul. privind stabitirea onorarii[or cuvenite avocaţitor pentru furnizarea
serviciitor de asistenţă judiciară în materie penată, pentru prestarea, în cadrut sistemului
de ajutor pub[ic judiciar, a serviciitor de asistenţă judiciară i/sau reprezentare ori de
asistenţă extrajudiciară, precum i pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară
privind accesut internaţionat l.a justiţie în materie civită şi cooperarea judiciară
internaţionată în materie penată
Stimate domnule Preşedlnte,
Vă transmitem, atăturat, Protocotut menţionat1, în trei exemptare originate, în vederea
resemnării în catitate de parte, ca urmare a îndreptării eroritor materiate (de
tehnoredactare) din cuprinsut acestuia
De asemenea, vă aducem ta cunotinţă faptut că Protocotut resemnat va fi comunicat tuturor
instan , - l.or judecătoreti.
Cu d-

s! ă

sideraţie,

dr Tuel TOADER
Min

ritjustiţieiJ

semnat şi afişat pe site-u( instituţiei noastre în data de 14.02.2019.
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