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REZOLUŢIE
Având în vedere:
-

-

-

Că îndeplinirea condiţiilor impuse de art. 200 NCPC prezintă un grad de cunoştinţe
juridice pe care numai un profesionist le poate deţine,
Împrejurarea că procedura impusă de art. 200 NCPC are un caracter peremptoriu,
cu efect important asupra drepturilor justiţiabililor,
Faptul că, în măsura în care rigorile procedurale impuse de procedura de
regularizare a cererii de chemare în judecată nu sunt depăşite, accesul la justiţie
este grav afectat,
Realitatea incontestabilă a existenţei, până în prezent, a unui număr foarte mare de
cereri care au fost anulate în faza de regularizare a cererii de chemare în judecată,
fapt ce are un puternic impact negativ asupra drepturilor justiţiabililor în cauză,
Rolul avocatului de a promova şi apăra drepturile, libertăţile şi interesele legitime
ale omului [art. 2 alin. (2) din Legea nr. 51/1995),
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să adopte măsurile necesare pentru ca dispoziţiile art. 200 NCPC să nu devină o
piedică reală şi efectivă în calea accesului la justiţie,
printre acestea numărându-se:
 Asigurarea de către instanţele judecătoreşti a unei interpretări corecte şi echilibrate
a dispoziţiilor art. 200 NCPC, în concordanţă cu spiritul reglementării;
 Asigurarea unui acces mai facil la ajutorul public judiciar în forma asistenţei
judiciare şi extrajudiciare prin avocat (art. 35 din OUG nr. 51/2008), prin mărirea semnificativă
a plafoanelor prevăzute de art. 8 din OUG nr. 51/2008;
 Majorarea bugetului afectat ajutorului public judiciar acordat în forma asistenţei
judiciare şi extrajudiciare prin avocat, precum şi stabilirea unei forme speciale de ajutor public
judiciar pentru exerciţiul dreptului de acces la justiţie, prin redactarea şi depunerea cererii de
chemare în judecată şi parcurgerea procedurii de regularizare prevăzute de art. 200 NCPC.
 Identificarea surselor bugetare pentru susţinerea acestor măsuri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 22 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar şi OUG nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru.
Adoptată astăzi 29 martie 2014.

