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Congres cu temă, tema centrală fiind „Accesul la justiție în 
România. Realități din perspectiva profesiei de avocat. 
Propuneri”. 
 
. Conceptul de acces la justitie – ca drept fundamental al 
cetateanului 
 
TEMA  CONGRESULUI trebuie să fie considerată drept 
o oportunitate pentru a îmbunătăți ajutorul judiciar 
(gratuit) prin avocat în mod efectiv, pe întreg teritoriul 
țării, prin îmbunătățirea legiferării în acest domeniu și 
prin finanțarea implementării asistenței juridice 
(gratuite) prin avocat.   
 
Accesul liber la justitie constituie un principiu fundamental al 
organizarii oricarui sistem judiciar democratic fiind consacrat 
intr-un numar important de documente internationale, astfel ca 
el are semnificatii deosebite atat pentru dreptul procesual, cat 
si pentru dreptul constitutional. 
 
Liberul acces al persoanei la justitie reprezinta facultatea 
oricarei persoane de a introduce, dupa libera sa apreciere, o 
actiune in justitie, implicand obligatia corelativa a statului ca, 
prin instanta competenta, sa solutioneze aceasta actiune. 



 
Orice conditionare a accesului liber la justitie reprezinta o 
nesocotire a unui principiu constitutional fundamental si a 
unor standarde internationale universale, in orice democratie 
reala. 
 
In plan procesual, accesul liber la justitie se concretizeaza in 
prerogativele pe care le implica dreptul la actiune, ca 
aptitudine legala ce este recunoscuta de ordinea juridica 
oricarei persoane fizice sau juridice. 
 
Ca o garantie a respectarii drepturilor omului, Conventia 
Europeana a Drepturilor Omului prevede, in art. 6 alin. 1, 
dreptul oricarei persoane la un proces echitabil:  
In explicitarea acestui drept, in doctrina dreptului european 
dreptul de acces la un tribunal este inteles ca un drept de acces 
concret si efectiv, care presupune ca justitiabilul ”sa 
beneficieze de o posibilitate clara si concreta de a contesta 
atingerea adusa drepturilor sale 
 
Încălcările aduse dreptului de acces la justiție prin OUG 
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
  
 
Pornind de la premisa ca drepturile fundamentale trebuie 
garantate intr-o maniera concreta si reala, iar nu iluzorie si 
teoretica, imposibilitatea concreta de sesizare a unei instante 
de catre persoana interesata constituie o incalcare a dreptului 
acesteia de acces la justitie 
 
             Statul este tinut sa acorde oricarei persoane toate 
facilitatile rezonabile de drept si de fapt, pentru a accede la 



instanta, intr-un cuvant, trebuie sa asigure efectivitatea 
dreptului de acces. 
  
          Liberul acces la justitie este consacrat, ca drept 
cetatenesc fundamental atat prin art. 21 din Constitutia 
Romaniei, cat si prin art. 10 din Declaratia universala a 
drepturilor omului si prin art. 14 pct. 1 din Pactul international 
cu privire la drepturile civile si politice. 
 
Constitutia Romaniei reglementeaza accesul liber la justitie, 
acesta fiind conceput ca drept al oricarei persoane de a se 
putea adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor 
si a intereselor sale legitime, garantandu-se ca exercitarea 
acestui drept nu poate fi ingradita prin nici o lege. 
            In conditiile  in  care  taxele  de timbru ajung la  valori 
exorbitante justitiabilului roman nu i se confera un acces 
efectiv la justitie in vederea apararii efective a drepturilor sale, 
principiul fiind golit de substanta, reglementarile 
constitututionale devenind superflue, iar drepturile garantate 
devin iluzorii. 
Reglementarea din materia taxelor judiciare de timbru, care 
fixeaza taxele de timbru la un nivel ce depaseste cu mult 
posibilitatile de plata ale justitiabililor, conduce indubitabil la 
limitarea liberului acces la justitie. 
Statul, prin puterea sa legiuitoare si executiva, este tinut sa 
acorde oricarei persoane toate facilitatile rezonabile de drept si 
de fapt pentru a accede la instanta, iar acest lucru trebuie sa se 
reflecte prin stabilirea unor costuri accesibile ale procedurilor 
judiciare, care sa nu impiedice incercarea de a apela la justitie 
pentru realizarea sau apararea unui drept, ci sa asigure 
efectivitatea dreptului de acces. 
 



Scutirea, reducerea sau esalonarea la plata taxelor judiciare de 
timbru nu constituie in actuala reglementare un remediu 
efectiv pentru limitarile accesului la justitie prin taxarea 
majorata, date fiind conditiile concrete de acordare a acestora 
prin mentinerea pentru persoanele fizice a valorilor si limitelor 
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 
privind ajutorul public judiciar in materie civila modificata. 
 
Este unanim acceptat ca dreptul de acces la justitie nu poate fi 
un drept absolut, ci unul care poate implica limitari, cat timp 
acestea sunt rezonabile si proportionale cu scopul urmarit. 
Accesibilitatea justitiei nu inseamna caracterul gratuit al 
acesteia. Intrucat este vorba de un serviciu prestat de stat, 
accesul la instanta de judecata poate fi conditionat de plata 
unei taxe de timbru necesara pentru acoperirea cheltuielilor de 
judecata. 
Cand se stabilesc insa taxe judiciare de timbru exorbitante, 
care depasesc cu mult cheltuielile prilejuite de realizarea 
actului de justitie si posibilitatile de plata ale justitiabilului, 
atunci limitarea dreptului de acces nu mai are caracter de 
proportionalitate. „Cu alte cuvinte, justitia in materie non 
penala nu trebuie sa fie neaparat gratuita, dar trebuie sa fie 
ieftina 
 
 
Îmbunătățirea accesului la justiție prin stabilirea unor reguli 
minime cu privire la asistența judiciară (gratuită) implică 
identificarea și consacrarea unor garanții procesuale minime: 
acces la consiliere juridică, atât înainte, cât și în timpul 
procesului; acces gratuit la interpretare și traducere; asigurarea 
că persoanele care nu sunt capabile să înțeleagă sau să 
urmărească procedurile să beneficieze de o atenție 
corespunzătoare; dreptul de a comunica, printre altele, cu 
autoritățile consulare în cazul bănuiților (suspecților) străini; 



notificarea persoanelor bănuite (suspectate) cu privire la 
drepturile lor  
 
Este importantă și tradiția juridică internă ce trebuie să fie 
luată în considerare în cadrul implementării corecte a dreptului 
la asistența juridică (gratuită) ca formă a asistentei judiciare, 
dar și evoluțiile sistemelor de asistență judiciară (gratuită) din 
țările europene, care ar trebui popularizate prin Departamentul 
de coordonare a asistenței judiciare al UNBR. 
 
Creșterea numărul de cauze în care este necesară asistența 
judiciară (gratuită) a condus la creșterea presiunii asupra 
numărului de procese și asupra administrării bugetelor alocate 
pentru asistența judiciară (gratuită). Orice perioadă de criză, 
cum ar fi cea caracterizată prin intensificarea terorismului 
internațional are un impact serios asupra drepturilor 
cetățenilor, inclusiv cu privire la dreptul de acces la justiție 
prin consultarea avocatului!  
         Se constată că asistența judiciară (gratuită) ignoră încă 
unele domenii de bază juridice și sociale fără a progresa în 
reglementarea sa, iar o multitudine de instrumente juridice au 
fost elaborate fără a garanta drepturile persoanelor în această 
privință. 
 
            O  alta chestiune  care  trebuie  pusa  in  discutia  
congresului  sunt  chestiunile  de ordin  practic  care  
impiedica  liberul  acces  la  justitie –  
     -  cum  ar  fi  de  exemplu  COSTUL  EXORBITANT  al  
unei  copii  xerox  in  incinta  instantelor  de  judecata ( 1  
leu/pagina  ) pentru  ca  nu  este  problema  justitiabilului  ca  
licitatiile  pentru  spatiile  din  incinta  instantelor  se  
efectueaza  la preturi  exorbitante  de  inchiriere,  ci  acesta  
este  direct  afectat  de  costul  unor  dimple  copii  xerox. 



 -  de  asemenea,  tot  o  obstructionare  a  liberului  acces  la  
justitie  este  faptul  ca  exista  obligativitatea  achitarii  
oricarei  taxe  de  timbru  doar  la  Primaria  de  domiciliu   a 
justitiabilului.  (Exemplificare -  justitiabil  de la  Horezu  vine  
la  Curtea  de Apel  Pitesti  -  unde  i  se comunica  faptul  ca  
pentru  legalizarea hotararii  sale  este  necesara  achitarea  
taxei  de timbru  de  5  lei  la  primaria  Horezu  )  . dincolo  de 
modificarea  acestei  prevederi  legale  este  necesar  ca  in  
sediul  fiecarei  instante  sa  existe  ghiseu  pentru  incasarea  
taxelor  de  timbru. 
 
 
 
 
 

Decan, 
Av. Luminita Ioana 
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Catre, 

BAROULBACAU 

Nr.l22/03.02.2017 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 

Referitor Ia adresa dvs.nr. 24-0RG-2017 din data de 26/01/2017 cu 
privire la disponibilitatea baroului de a intocmi un Raport scris pentru 
Congresul avocaplor va inaintarn alaturat raportul solicitat: 

Problema accesului la justitie si accesului Ia aparare in Romania are o 
reglementare cunoscuta asupra careia nu intelegem sa insistam. Vom insista in 
cele ce urmeaza asupra cauzelor ce aduc atingere acestui acces vazut de la nivel 
local. 

Aceste cauze pot fi privite dintr-o perspectiva obiectiva si dintr-o 
prespectiva subiectiva 

I.Din punct de vedere obiectiv 

Consideram ca actuala reglementare relativa Ia plata taxelor judiciare de 
timbru este de natura a aduce atingere accesului liber lajustitie. 

Legea taxelor de timbru a suferit numeroase modificari a caror rezultat a 
avut ca si consecinta directa cresterea acestora. Actuala OUG 80/2013 
reglementeaza taxele de timbru ce unneaza a fi platite de catre justitiabili fie 
printr-o raportare procentuala Ia obiectul cauzei, fie prin taxe fixe. 

Consideram ca raportarea procentuala a taxei de timbru Ia obiectul dedus 
judecatii este exagerat de mare. 

Daca in ceea ce priveste pretentiile civile si comerciale s-ar putea gasi o 
argumentare cat de cat credibila, in ceea ce priveste partajele de bunuri comune 
sau succesorale, aceasta este complet nejustificata, intrucat operatiunea de 
imparteala, este o operatiune abstracta care nu poate fi pusa in legatura cu 



valoarea bunului care a fost achizitionat anterior de catre parti, pentru care s-a 
platit impozit Ia cumparare, iar pretul a fost achitat cu bani impozitati. 

Observam ca si cuantumul taxelor judiciare fixe este exagerat de mare ele 
situandu-se in general in jurul sumei de 1 000 lei, suma care raportat Ia venitul 
minim pe economia nationala inseamna aproximativ doua treimi. 

Adoptarea unui program cu publicul de catre Parchetul local in cadrul 
caruia avocatii nu sunt primiti decat o zi pe saptamana timp de doua ore 
stabilite intre limite fixe, este o alta masura discutabila. In cadrul acestui 
program avocatul nu are acces decat la procurorul de serviciu care in 
cvasitotalitatea cazurilor nu poate purta discutii pe dosarul unui alt coleg. 

In aceste conditii, s-a impamantenit un obicei potrivit caruia 
administrarea cererilor in procedura penala se face prin intermediul faxului. 
Consecinta acestei corespondente, este faptul ca solutiile pronuntate de 
procurori ajung la parti cu intarzieri mari, fiind trimise cu pasta. In cele mai 
multe cauze dosarele sunt solutionate fara ca partile sa aiba posibilitatea reala sa 
administreze probe, sau sa faca cereri catre judecatorul de drepturi si Iiberati 
pana Ia solutionarea dosarului de catre procuror. 

Solicitarile de studiu dosar, sunt solutionate de catre procurori, cu 
intarzieri semnificative de ordinul lunilor, timp in care pot fi administrate probe 
de care partile nu au luat cunostinta. Ordonantele prin care sunt admise cererile 
de studiu dosar prevad in multe cazuri data si orele intre care avocatul trebuie sa 
studieze dosarul. 

De multe ori, ordonanta prin care procurorul admite studiul dosarului de 
catre aparator ajunge in posesia avocatului dupa ce dosarul este inaintat catre 
instanta de judecata. 

In urma insistentelor Baroului Bacau, Parchetul local a amenajat o sala 
pentru studiul dosarelor, improvizata pe un culoar de trecere care nu este 
corespunzatoare in totalitate unei asemenea activitati. 

Aceste neajunsuri, nu se regasesc insa si la nivelul Parchetelor de pe 
Ianga Tribunal, DNA si DIICOT unde am constatat o mai mare receptivitate si 
implicit conditii mai bune fata de problemele apararii. 

Consideram ca aceasta situatie se datoreaza modului rigid in care sunt 
interpretate dispozitiile Codului de procedura penala, care prevad ca accesul Ia 
dosar al avocatului se face cu incuviintarea procurorului.De aici s-a tras 
concluzia ca incuviintarea procurorului se face numai priin ordonanta. 

Noi credem ca accesul avocatului Ia dosar trebuie facut numai in baza 
cererii acestuia si numai acolo unde conditiile anchetei penale o impun, accesul 
sa fie restrictionat pe timp limitat, prin ordonanta. Situatia se agraveaza in cazul 
in care dosarele se afla la organele de politie, cand cererea avocatului trebuie 
inaintata tot catre procuror, insa cursu! acesteia are un traseu mai lung, asupra 
caruia avocatul nu are control. 
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0 alta problema cu care s-au purtat discutii cu conducerea Parchetului 
local rezida in aceea ca avocatii din oficiu nu au control asupra dosarelor in care 
s-au pronuntat solutii de netrimitere injudecata. 

Astfel avocatii din oficiu, nu pot urrnari plata onorariilor din oficiu 
intrucat ordonantele de clasare nu se comunica catre acestia. Desi s-a convenit o 
solutie cu conducerea parchetului, aceasta ramane perfectibila, intrucat in 
continuare se constata un dezinteres al domnilor procurori fata de plata 
avocatilor din oficiu. 

In ceea ce priveste instantele de judecata, constatam ca prin grija 
doamnei Presedinte al Curtii de Apel Bacau au fost renovate si reorganizate 
arhivele tuturor instantelor astfel incat, studiul dosarelor sa se faca intr-a 
modalitate cat mai civilizata. 

Sigur ca acestea raman perfectibile dar primii pasi s-au facut, s-au luat 
masuri ca accesul avocatilor la solutii sa se faca rnai usor. 

Considerarn ca o prioritate o constituie instruirea personalului arhivelor 
intrucat uneori comportamentul acestora lasa de dorit. 

0 alta problema, o constituie instruirea agentilor procedurali, care eel 
putin in perioada imediat urmatoare a intrarii in vigoare a codului de procedura 
civila, nu au constientizat pe deplin valoarea probatorie a dovezilor de 
indeplinire a procedurilor de citare, care de multe ori au fost cornpletate doar 
partial. 

In perioada irnediat urmatoare intrarii in vigoare a Codului de 
procedura civila, s-a constatat un numar foarte mare de cauze care au fost 
anulate in procedura de regularizare, in mare masura datorita faptului ca o mare 
parte din justitiabili, dar si avocati, nu au constientizat importanta termenelor in 
care se realizeaza aceasta procedura. 

S-a constatat de asernenea o foarte mare rigiditate a magistratilor din 
punct de vedere procedural in conditiile in care legea de procedura stabileste 
termene dar nu stabileste sanctiuni. 

In urma demersurilor efectuate de Baroul Bacau pe langa conducerea 
instantelor aceasta situatie s-a mai reglementat, insa problema anularii 
actiunilor in procedura de regularizare ramane de actualitate. 

II.Din punct de vedere subiectiv 

Constatam o foarte mare rigiditate a tinerilor magistrati, procuron s1 
judecatori deopotriva in raport cu justitiabilii si avocatii. 

In ceea ce priveste procurorii, cu deosebire cei de Ia Parchetullocal, am 
constatat ca rigiditatea mai sus mentionata se manifesta prin refuzul contactului 
cu avocatul, dezinteresul fata de probele apararii, nesocotirea normelor de 
procedura penala care obliga procurorul sa administreze probe si in favoarea 
inculpatului nu numai in acuzarea sa. 
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In marea majoritate a cazurilor, se pune in miscare actiunea penala, se 
schimba calitatea persoanei din suspect in inculpat si se propune arestarea in 
aceeas1 z1. 

Acest fapt nu numai ca pune apararea in imposibilitatea de a-si exercita 
efectiv rolul sau, dar pune actul de justitie intr-o lumina nefavorabila. Judecarea 
cererii de propunere a arestului preventiv in aceeasi zi, pune in imposibilitate 
avocatul de a lua la cunostinta de continutul dosarului de urmarire penala De 
multe ori aceste dosare, nmai ales cele instrumentate de DIICOT si DNA contin 
volume de ordinul zecilor, care nu pot fi lecturate intr-a zi. 

A disparut prezentarea materialului de unnarire penala ca act procesual 
penal, fapt care din punctul nostru de vedere este deosebit de nociv. 

S-au constatat de asemenea cazuri in care inculpatul a fast trimis in 
judecata in ziua in care aparatorul acestuia a solicitat administrarea de probe in 
faza de urmarire penala, solicitare care a fost respinsa cu motivarea mai sus 
aratata. 

In ceea ce priveste instantele de judecata, constatam in ultimul timp un 
formalism excesiv in materie penala si civila cu privire la administrarea 
probelor. 

Acest lucru este manifest si Ia judecatorii dar si Ia instantele superioare 
cu ocazia exercitarii cailor de atac. 

N u intotdeauna legea prevede o sanctiune pentru administrarea unei 
probe, cu toate acestea exista o tendinta de a nu mai readministra probele de la 
fond sau probe noi in caile de atac. 

Observam ca in general si in Codul de procedura penala si in Codul de 
procedura civila dreptul la aparare are o reglementare zgarcita, dar care totusi 
exista. 

Codul de procedura penala bunaoara, la art.la art.lO al.2 si 5, prevede 
obligativitatea pentru organele judiciare de a asigura exercitarea deplina si 
efectiva a dreptului la aparare de catre parti si subiectii procesuali in tot cursu! 
procesului penal. 

Este prevazut faptul ca atat partile cat si avocatul au dreptul sa 
beneficieze de timpul si inlesnirile necesare pregatirii apararii . 

Aceasta dispozitie legala nu este dublata insa de o sanctiune sau de o 
nulitate astfel incat dispozitiile legale mai sus amintite raman in practica fara 
efect. 

Nesocotirea acestor dispozitii legale, neacordarea termenelor pentru 
pregatirea apararii, refuzul de administrare a unor probe noi, judecarea in pripa 
a cauzelor sub imperiul celeritatii, nepolitetea si comportamentul discretionar 
atat in faza urmaririi penale cat si in timpul judecatii, creeaza convingerea 
justitiabililor ca justitia este o forma fara fond, ca nu-si pot dovedi dreptatea in 
instanta sica, in general, atama de toanele unui om, fie el si magistrat. 
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Aceasta convingere se coreleaza in mod nefericit si cu credinta ca si 
apararea este numai o formalitate si ca un avocat, oricat de bun ar fi, nu poate 
determina un proces in mod corespunzator, fiind numai o sursa de cheltuieli. 

Din nefericire, aceasta atitudime este alimentata si de o parte a colegilor 
nostri care se prezinta in instanta prea putin pregatiti in cauzele angajate. 

Cresterea exagerata a numarului de avocati din anii precedenti a condus, 
fara nicio indoiala, la scaderea gradului de pregatire a acestora si Ia detrimentul 
calitatii serviciului avocatial. 

Pauperizarea clientelei concomitent cu disparitia locurilor de munca a 
avut ca o consecinta directa si scaderea veniturilor avocatilor, multi dintre 
acestia, manifestand dezinteres fata de actul de justitie, nu se mai regasesc ca 
atare in colectivul de avocati, manifestand dezinteres fata de activitatile 
profesionale organizate de organele de conducere si avand tendinta de a reprosa 
conducerii baroului si UNBR neimplinirile de ordin personal si profesional. 
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Către Congresul Avocaților din România 2017 

În atenția domnului Președinte Gheorghe Florea 

 

RAPORT al Baroului Bihor privitor la problematica accesului 
liber la justiție în România 

 
Stimați colegi, 

Tema propusă Congresului avocaților din România din 2017 ” „Accesul la 
justiție în România. Realități din perspectiva profesiei de avocat. Propuneri” este una 
de actualitate, fiind de interes atât din perspectiva profesiei de avocat ,cât și din 
perspectiva clienților cărora le asigurăm asistența juridică specifică profesiei noastre. 

Fără să divaghez cu privire la rolul acestui principiu într-un stat de drept și la 
rolul fundamental al avocatului în exercitarea efectivă a acestui principiu, subliniem de 
la început că dincolo de garantarea formală a accesului liber la justiție în baza art. 21 
din Constituția României, se pot remarca în practică o serie de piedici, care obturează 
în mod semnificativ exercitarea efectivă a accesului liber la justiție, piedici identificate 
prin consultarea celor 400 de membri ai Baroului Bihor la adunările generale Baroului 
Bihor sau la conferințele de formare profesională continuă. 

I. Dintre aceste piedici se impune a remarca în materia dreptului civil și fiscal, 
impunerea prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2003 privind taxele judiciare 
de timbru, prin Codul de procedură civilă și prin Codul de procedură fiscală a unui 
nivel prea ridicat a cuantumului taxelor de timbru sau a sumelor ce se impun a fi 
achitate cu titlu de cauțiune pentru ca o bună parte din acțiunile judiciare deduse 
judecății să poată fi analizate de către instanțele judecătorești investite. 

Chiar dacă fiscalizarea accesului la justiție a fost declarată ca fiind conformă cu 
prevederile art. 21 din Constituția România de Curtea Constituțională a României, 
nivelul acestei fiscalizări impus prin actele normative mai sus indicate sunt de natură a 
limita în mod inacceptabil accesul liber la justiție, lipsind de conținut de mult prea 
multe ori principiul accesului real la justiție. 

 În ceea ce ne privește, apreciem că posibilitatea acordării ajutorului judiciar sub 
forma reducerii, scutirii sau eșalonării sumelor datorate cu titlu de taxă de timbru are 
un impact minor, plafonul veniturilor făcând eligibile pentru acordarea acestor facilități 
un număr prea mic de persoane și lăsând aplicabilitatea la aprecierea subiectivă a 
judecătorului de caz. 
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 O consecință directă a pauperizării justițiabililor prin obligarea lor la plata unor 
taxe de timbru sau a unor cauțiuni prea mari îl reprezintă imposibilitatea acestora de a 
achita și a apela la asistența judiciară profesională a corpului avocaților din România, 
fapt care face ca accesul real la actul de justiție să aibă enorm de suferit. 

 În mod similar, imposibilitatea trasată de cadrul normativ de a beneficia de ajutor 
public judiciar atât sub forma scutirii de plata taxei de timbru cât și prin acordarea 
asistenței gratuite a unui avocat este de natură să limiteze în mod semnificativ accesul 
liber la justiție. 

Prin urmare, în opinia Baroului Bihor se impune o canalizare și intensificare a 
demersurilor profesiei pentru așezarea legislației ce reglementează fiscalizarea 
accesului la justiție într-un regim de normalitate financiară, în care valoarea acestor 
taxe să se raporteze la posibilitățile financiare reale ale cetățenilor și persoanelor 
juridice din România, astfel încât fără să minimalizeze contribuția justițiabililor la 
susținerea sistemului judiciar, să se asigure un acces real la actul de justiție, astfel ca 
accesul la justiție să nu devină doar apanajul ”oamenilor cu bani” sau a celor prea 
săraci. 

De asemenea, apreciem că se impune continuarea demersurilor pentru 
modificarea legislației care permite acordarea ajutorului public judiciar sub forma 
desemnării unui avocat care să asigure gratuit justițiabililor asistența juridică necesară 
și care să fie plătit de la bugetul de stat, pentru a permite magistraților desemnarea 
ajutorului judiciar într-o astfel de formă, ori de câte ori apreciază necesar, necondiționat 
de un nivel foarte redus al veniturilor acestora. 

Imposibilitatea sau îngreunarea accesului justițiabililor la serviciile profesionale 
oferite de un avocat din motive financiare au în mod evident ca și consecință 
transformarea accesului la justiție dintr-un drept real într-unul formal, lipsa unor 
cunoștințe juridice de profunzime a sistemului judiciar român – mai ales având în 
vedere formalismul exagerat adus de noile coduri fundamentale – reducându-i 
substanțial șansele de a-și valorifica interesele legitime urmărite prin apelarea la 
justiție. 

II. Pe de altă parte, asistăm la un fenomen negativ tot mai des întâlnit: aplicarea 
abuzivă de către instanțele judecătorești a prevederilor art. 451 alin. 2 Cod procedură 
civilă care le permite, chiar și din oficiu, să reducă partea din cheltuielile de judecată 
reprezentând onorariilor avocaților. 

Acest text introdus pentru a evita abuzurile procesuale ale unor avocați a fost 
transformat de instanțele judecătorești într-un mijloc de a desconsidera și umili munca 
avocaților, ”evaluată” la sume ridicole: 50-100 LEI și de natură a lovi, în fapt, direct în 
justițiabilul care în dorința de a-și valorifica în mod real accesul la justiție apelează la 
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serviciile unor avocați, cu speranța legitimă că își va recupera cheltuielile de judecată 
ocazionate de atitudinea procesuală culpabilă a părții adverse. 

Suportarea unor ”pierderi” financiare cu ocazia apelării la justiție, deși partea 
adversă este în culpă procesuală, aduce atingere accesului liber la justiție, justițiabilul 
fiind nevoit să accepte, în prea multe cazuri, să rămână nedespăgubit de rambursarea 
unor cheltuieli de judecată normale situate în niște limite ale normalității. 

Nivelul acestei practici de reducere a părții din cheltuielile de judecată 
reprezentând onorariilor avocaților a ajuns, cel puțin la nivelul instanțelor din Bihor, la 
un nivel mult prea ridicat, astfel că apreciem că se impune intensificarea eforturilor 
profesiei de a diminua acest ”elan muncitoresc” al unor instanțe, și de a explica acestora 
rolul art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Acest text este menit a evita 
abuzurile și nu a ”pedepsi” justițiabilul care printr-un avocat uzează de dreptul conferit 
lui de art. 21 din Constituția României. 

Un astfel de demers se impune a fi realizat atât la nivel local, de către Decanii și 
consiliile barourilor, dar și la nivel central în relațiile de colaborare cu conducerile 
Consiliului Superior al Magistraturii și ale Institutului Național al Magistraturii. 

III. Tot o limitare a unui acces liber la justiție îl reprezintă și limitarea și 
interceptarea contractului dintre client și avocatul său, și mai ales folosirea 
informațiilor obținute în acest fel împotriva justițiabilului. 

În acest sens este salutară modificarea Legii nr. 51/1995 în sensul consolidării 
legale a confidențialității raporturilor dintre client și avocatul său și a caracterului 
excepțional de limitare a acesteia. 

Se impune, în opinia noastră, centralizarea în continuare a sesizărilor privind 
practici sau interpretări denaturate a legislației penale și a celei profesionale prin care 
se aduc atingere dreptului la apărare și confidențialității raporturilor client-avocat, cu 
consecința limitării sau îngrădirii accesului liber la justiție, și identificarea remediilor 
legislative sau procedurale menite a le pune capăt. 

Garantarea unui acces real liber la justiție trebuie să rămână un deziderat 
important al activității profesiei de avocat, dreptul la apărare realizat prin munca 
avocaților fiind o componentă majoră a acestui drept de acces liber la justiție. 

 

Baroul Bihor 

Prin decan 

Avocat Cristian Domocoș 
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Catre,
UNIUNEA NA:I'IONAI,A A BAROIJRII,OR DIN ROMAI\IA
I)omnului avocat dr. Gheorghe II'LORIIA - Presedinte

l)omnulc Presedinte,

Ca urmare a solicitarii IJ.N.B.R. nr'. 24-ORG-20171 2610112017 privincl
transmiterea unui "Raport scris privind problematica accesului la justitie" in
vederea or gamzdrii Congresuiui Av o catil o r -20 lJ,

Consiliul Baroului Bucureqti, in baza votului exprimat in sedinta din
14.03.2017, va transmite, in continuare, poziliile acestuia in materia accesului la
justitie din perspectiva derularii procesului penal Ei civil.

Precizam ca, avAnd in vedere materialele similare comunicate de alte
barouri, cu privire la aspectele deja semnalate nu vom mai reveni, cle unnand sa

facd obiectul dezbaterilor coleciale.

In materie penala, factorii care limiteaza, blocheaza sau restrang accesul la
justitie privesc de regula persoana valamata, partea civila si succesorii acestora.

Astfel, institutia solutionarii actiunii civile in procesul penal este mult mai
restrictiva decat cea prevazuta de precedenta lege procesuala.

In acest sens, exemplificam cu dispozitiile art. 24 NCPP care reglm enteaza
exercitarea actiunii civile de catre succesori:sau fata de acestia si care au ir-rtrodus

termenele de doua luni in care isi pot exercita optiunea, sub sanctiunea excludcrii
solutionarii actiunii civile din cornpetenta instantei penale - sanctiune care nlr sc

regasea in dispozitiile art. 2I ale codului precedent.

Art.24 Exercitarea acfiunii civile de cdtre sau fald de succesori
(1)Acliunea civild rdrnAne ?n competenla instan{ei penale in eaz de deces,
rcorganizare, desfiinlare sau dizolvare a pdrfii civile, dacd rnoEtenitorii sau, dupd
caz, succesorii in drepturi ori lichidatorii acesteia igi cxprimd opliunea dc a

continna exercitarea acliunii civile, in termen de cel rnult doud luni de la data
decesului sau a reorganizdrii, desfiinlbrii ori dizolvarii.
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(2) in caz de deces, reorganizare, desfiinlare sau dizolva(e a pArlii responsabilc

civilmente, ac{iunea civild rdm6ne in competen{a instanlei penale dacd partea

civilS indicd moqtenitorii sau, dupd eaz, succesorii in drepturi ori lichidatorii
pa(ii responsabile civiimente, in termen de cel mult doud luni de la data la care a

luat cunogtinld de imprejurarea respectivS.

Versus
Art.2L Exercitarea acliunii civile de cdtre sau fa{d de succesori

Acliunea civild rdmAne in competenla instanlei penale in caz, de deces al uneia

din pdrfi, introdr,rcdndu-se in cauzd rnoqtenitorii acesteia.

Dacd una dintre pdrli este o persoana juridica,in caz de reorganiz-,are a acesteia se

introduc in cauzd" succesorii in drepturi, iar in caz de desfiinlare sau de dizolvare

se. introdu c in cauzd. liclr idatorii.

Mai mult, spre deosebire de codul precedent, disjungerea actiunii civile (in
ipotezain care solutionarea acesteiainlarzie solutionarea actir-rnii penale) nu mai

este limitata la procedura simplificata.

Art. 26. Disjungerea actiunii civile
(1)Instanla POATII dispune disjungerea acliunii civile, cdnd solulionarea

acesteia determind depdqirea termenului rezonabil de solu{ionare a acliunii
penale. Solulionarea acliunii civile rdrnAne in competenla instanlei penale

(5) incheierea prin care se disjunge acdiunea civild este definilivd.

Versus
Art. 320t. Judecata incazulrecuiroagterii vinovd{iei }

(4) Instanla de judecatd solu{ioneazd. latura penald atunci cdnd din. probcle

administrate in cursul urmdririi penale rezultd cd fapta existd, constituie
infi'acfiune gi a fost sdvArqitd de inculpat.
(5) Dacd pentru solulionarea acliunii civile se impune administrarea de probe

in fala instanlei, se va dispune disjungerea acesteia.
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Asistenta.jirdiciara din oficiLr a persoanelor vatamate, a par:tilor civilc saLr a
parlilor responsabile civihnente nu este garantata corespunzator de dispozitiilc
art. 93 alin.S din Codul de procedura penala carc lasa asignrarca acesteia la
latitudinea organuiui judiciar (spre deosebire de ipotezi suspectului sau
inculpatului a carei asistenta este obligatorie in conditii deter111inate)

Art' 93 (5) CAnd organul judiciar apreciazd, ci din anumite motive persoana
vdtdmatS, par1,ea civilS sau paftea responsabila civilmente nu qi-ar putea face
singr'lri apdrarea, dispune luarea mdsurilor pentru clesemnarea unui avocat clin
oficiu.

Mai mult, legea procesuala prevede (din r:atiuni clistincte si chiar straine clc
asigurarea dreptului la apararc al parlilor civile sau persoanelor vatarnate)
posibilitatea organelor judiciare de a desemna avocati din oficiu care sa (.

reprezinte interesele" unui "nLlnlar mare" (respectiv foarle mare) cle
persoane/pafti care nu au interese contrare in conditiile art.BO si art.B5 clin CodLrl
de procedura penala.

Art. 80. I)esemnarea unui reprezentant al persoanelor vdtdmate
(1)in situalia in care in cauziexistd un numdr mare de persoane v6tdmate care nu
au interese contrarii, acestea pot desemna o persoand care sd le reprezintc
interesele in cadrul procesului penal. in cazul ?n care persoanele vdt6mate nu qi-
au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfbqurare a procesulr.ri penal,
procurorul sau instanla de.judecatd poate desemna, prin ordonunlA, ,.rpectiv prip
incheiere motivatS, un avocat clin oficiu :bentru a le reprezenta interesele.
incheierea sau ordonanla va fi comuni.uta p.irnun.to, vatdmate, care trebnic sd
incunogtinleze, in termen de 3 zile de la primirea comunicdrii, proourorul sau
instanla in cazul in care refuzd sd fie repiezenta{i prin avocatul desemnat din
oficiu. Toate actele de procedurd comunicate reprezentantului sau cle care
reprezentantul a luat cunoqtinld sunt prezumate a fi cunoscute de c6tre persoanele
reprezentate.
(2) Reprezentantul persoanelor vdtdnrate cxcrcitd toate drcptr-rrilc rccurroscLtte dc
lege acestora.
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Art. 85. Drepturile parjii civile
(3) Dispozitiile art. B0 se aplicd in mod corespunzdtor in cazul in care existd un

numdr foarte ffrare de pdrfi civile (n.a, progresia de la "numar nfare" la "nunrar
foarle mare" evidentiaza probabil rnasura in care legiutorul a fost preocupat de

dreptul la aparare, aplicandu-se probabl persoanelor vatamate s-ar mr-rltiplica pr:in

diviziune. ca celulele).

Normele citate mai sus au exclusiv menirea de a degrcva sarcina organelor
judiciare, asigurand "productivitate" prin deblocarea instrurnentarii actiunilor
colective (class actions). Pe de alta parte, aceste nonne imprirna o veritabila
"forma fara fond" dreptului la aparare. In acest sens, insasi terminologia folosita
de legiutor este straina de institutia dreptului la apalare - pentru a le repre'zenta
interesele-- constituind in cel mai bun eaz, o adaugire, o grela in aceasta

instituitie. -fotusi, asigurarea eficacitatii dreptului la aparare in lipsa une i

reglernentari corespunzatoare a regimului actiunilor colective - in special in
contextul rerlunerarii avocatilor" in conditiile prevazute in Protocolr-rl ir-rcheiat cu
Ministerul Justitiei in 10.06.2015 -- constituie o utopie. In accst sens, atragen-r

atentia asupra imprejurarii ca onorariul stabilit de dispozitiile ar1.5 lit.d) tcza a II-
d, "I0 lei pentru fiecare parte", nu acopera nici costurile corcspondentei cLl

acestea.

Din pacate, Protocolul incheiat cu Ministerul Justitiei in I 0.06.201 5 nici nr,r

distinge intre cele doua ipoteze ale asistentei judiciare a personelor vatamate sau

a partilor civile, si nici nu acopera perfect ipoteza arl. B0 si art.B5 din Codul de
procedura penala. In acest context, accesul la justitie al numarului marc
(respectiv foarte mare) de persoanelpartr nu este facilitat, fiind neg.lijat numai in
scopul degrevarii organelor judiciare de sarcina exercitarii cventualei actir-rni

civile si a citarii parlilor. Asigurarea dreptului la aparare al colectivitatilor de
persoane vatamate I parti civile prin desemnarea unui avocat din oficir-r car.e "sa lc
reprezinte interesele" impune refonnarea intregii institutii (ansamblul normelor
legale, statutare si protocolare care gllyernea-za asistenta judiciara a pcrsonelor
vatamate sau a partilor civile) prin adoptarea unor norme speciale in toate
palierele de reglementare, incepand cu legea si terminand cu protocolul si

regulamentul asistentei j ueliciare.
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Accesul la justitie al personelor vatamate sau a partilor civile este, intr-o
mare mdsur6, limitat si in materia acordului de recunoastere a vinovatiei, undc
instanta sesizata pe aceasta cale va solutiona actiunea civila nurnai daca s-a

incheiat o tranzactie sau un acord dc mediere.

Alt obstacol in ceea ce priveste accesul la justitie se intalneste in irrstitutia
camerei preliminare unde legiutiorul a inteles sa oblige judecatorul sa comunicc
rechizitoriul numai inculpatului - art.344 a1in.2, fara a il mai conrunica si

subiectului procesual principal oponent acestuia:

"Copia certificatd a rechizitoriului qi, dupd ca'z'traducerca atrtorizatd. a acestuia sc

comunicd inculpatului la locul de de{inere ori, dupd caz.,\a aclrcsa unde locuiegte
sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de pr"ocedurd. Inculpatului,
celorlalte par{i gi persoanei vdtdmate li se aduc la cunogtinJd obiectul proceduu:ii
in camera preliminarS, dreptul de a-qi angaja un apdr6tor gi tennenul in care, de la
data comunic[rii, pot formula in scris cereri qi excepfii cu privire la legalitatea
sesizdrii instan{ei, legalitatea administrdrii probelor qi a efectudrii actelor dc cdtrc
organele de urmdrire penal6. T'ermenul este stabilit de cdtre judecdtorr-rl dc
canrerd prclimir-rar6, in funclie dc complexitatea qi particularitalile cauz,ei, dar nu
poate fi mai scurl de 20 de zile."

Nici institutia sesizarii judecatorului de camera preliminara cLr plangclc
impotriva ordonantei de clasare saLl cu verificarea renuntarii la urmarirea pcrrala
nu garanteaza aacesul la jusitite, cata vreme.nu exista vreun tenrei de drept (nici
legal, nici protocolar) care sa asigur:e asis{enta judiciara a intimatilor sau a
petentilor. Aceeasi situatie se gaseste si in ipoteza sesizarii jr-rdecatorulr-ri dc
camera preliminara cu desfiintar"ca inscrisurilor sau cu confiscarca, prcvazr-rt dc
dispozitiile art.549t din Codul de procedura penala, uncle "pcrsoanelor ale carof
drepturi sau interese legitime pot fi afectate" nu li se asigura asistenta judiciara.

In mocl exceptional, si accesul suspectilor la justitia penala este lirnitat
artificial in doua ipoteze.
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Intr-o prirna ipoteza, obiectiva, accesul suspectului la justitie este restrans
de lipsa garantiilor defipte in favoarea acestuia pr:ivind dreptr,rl de a consulta
dosarul (determinat de formularea intr-o maniera criticabila a dispozitijlor art.9zl
a1rn.7 si a interpretarilor date acestr-ria prin prisma aft.94 a1in.7 si, mai ales, a
art.92 alin.1 din Codul de procedura penala).

Intr-o alta ipoteza, subiectiva sau incidentala, suspectul poate fi lipsit dc
drepturile sale prin intarzierea deliberata a sesizarii procurorului in vederca
continuarii urmaririi penale. Directiva Europeana 20l2ll3lIJF, din 22.A5.2012
privind dreptul la informare in cadr"ul procedurlor penale a fost transpusa in legca
nationala intr-o maniera contrara spiritului sau si este anlicata in coa mai
restrictiva maniera posibila.

lln alt elernent care tinde sa obstaculeze accesul la justitia penala este lipsa
oricarei norme care sa garantez,e suportarea cheltuielilor "judiciare de catrc
organele judiciare. IJn exemplu in acest sens il constituie costul expertizelor
tehnico-stiintifice efectuate la solicitarea partilor, care in multc cazuri a.junge la
sunre exorbitante (ICCJ Dosarul nr.494llIl2008 c;xpeftiza in valoare dc
1.2s0.000 RoN)

In cele din urma, semnalam omisinnea legiutorulr"ri de a prevedea olice
forma de ajutor public extrajudiciar in rlaterie penala. Astfel, in vreme ce

ajutorul public judiciar reglementeaz.a in sfera nepenala asistenta extrajudiciara,
nicio norma procedurala sau din cuprinSul l-,cgii nr. 5IlI995 nu preveclc
asigurarea unei asistente extrajudiciare in materie pcnala.

In materie civila, accesul la justilie este limitat, in particular, la instantclc
aflate pe raza Municipiului }Jucurcsti, prin:

- proceduri excesiv de formale, in multe car-,vr\, in privinta verif'rcarii si

regr.rlarizarii cercrii de chcmare irr judecata;
- fixarea tcrmenului pentru vcrificarea cererii dupa o perioada relativ marc

de timp;
- numarul mare de cereri de ajutor public judiciar respinse, ceea ce impunc

regandirea legislatiei aplicabile in materie;
- cuantumul ridicat al taxelor iudiciare de tirnbr:u;
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- dificultati aparute la unelc scctii ale Inaltei Cr"rrti dc Casatie si JLrstitic
aplicarea procedurii de filtrare a rocursului, conform art.493 C.proc. civ;

- neasigurarea de catre Ministcrul Jr-rstitiei si CSM a corrditiilor logistice
resurselor financiare pentru accesul la dosarul cauzei in for:ma electronica,
pofida vointei exprimate de conducerile principalelor instante in acest sens,

o c azia intal ni ri I or cu repre z-,entantri 13 aro u lu i B u cu re sti .

Va rugam sa primiti, f)omnule Presedinte, asigurarea inaltci noastre
consideratii,
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BAROUL GIURGIU 
Raport privind tema Congresului 
 
 
    DOMNULE PRESEDINTE 
 
 Va rog sa primiti ca parte integranta a chestionarului inaintat in vederea 
pregatirii temei congresului-„ Avocatul si accesul la justitie”, ca raspunsuri la 
intrebarile 1.7, 1.8 si 1.9. 
 La intrebarea 1.7 din punctul de vedere al corpului profesional al avocatilor din 
cadrul Baroului Giurgiu, in practica am identificat urmatoarele aspecte ce reprezinta o 
serioasa problema pentru cetateni in ceea ce priveste accesul la justitie: 

- Cuantumul excesiv de mare in raport de posibilitatile financiare ale 
cetatenilor, a  taxelor judiciare de timbru, fata de taxele percepute de notari. 

- Criteriile de stabilire a cautiunii in cazul cererilor de suspendare a executarii 
silite, declansata in baza unui contrat de credit, 

- Conduita secretarilor organelor administratiei publice locale, care 
interpreteaza si impun cetatenilor in cazul eliberarii avizelor pentru 
respectarea dreptului de preemtiune la vanzarile cumpararile de terenuri 
arabile extravilane, indeplinirea unor cerinte care nu sunt prevazute in legea 
17/2014. 

- Preluarea in legislatie a valorilor impuse prin „Ghidul Notarilor Publici”, 
raport intocmit pentru uzul intern al profesiei notarilor cu evidentul scop de 
a legitima onorariile percepute de aceasta profesie. 

- Ineficacitatea reala a legislatiei privind ajutorul public judiciar 
 

Intrebarea 1.8- In materie penala, principalele probleme sunt intampinate in 
practica prin conduita generala a parchetelor, in raport de exercitarea profesiei 
de avocat. 
Dispozitii din legislatia secundara- Regulamente proprii- ale unitatilor de 
parchet, care limiteaza intr-o maniera discretionara, dusa la extrem, exercitarea 
efectiva si reala a functiei apararii. ( Cereri nesolutionate, lipsa sanctionarii 
unei asemenea conduite, lipsa unor conditii decente, de spatiu si timp,  pentru 
studierea  dosarelor.) 
 
 Punctul 1.9 
 In materie civila, principala masura a imbunatatirii accesului cetatenilor 
la serviciul public al justitiei il reprezinta reducerea cuantumului taxelor 
judiciare de timbru, ale caror criterii de stabilire trebuiesc reevaluate in raport 
de posibilitatile reale ale cetateanului roman. 
 
 
 
 
 



 O alta legislatie in materia ajutorului public judiciar, care sa aiba in 
vedere criterii reale si efective de evaluare a situatiei cetateanului solicitant. 
 Introducerea in legislatie a unor criterii permisive ce trebuiesc avute in 
vedere de catre instante, la stabilirea cuantumului cautiunii in cazul cererilor de 
suspendare a executarii silite declansate in temeiul unui contract de credit cu o 
institutie bancara. 

In materie penala introducerea in legislatie a unor parghii de control si 
sanctionare, reale,  a conduitei procurorilor in privinta tratamentului 
discretionar fata de profesia de avocat si cetateni. 
 
 Cu respect si consideratie, 
 
 Decan 
 Av. Bratu Sergiu George 
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RAPORTUL BAROULUI SATU MARE PENTRU CONGRESUL 
AVOCAȚILOR 2017 PRIVIND PROBLEMELE ACCESULUI LA 

JUSTIȚIE 
 

 
 
  Precum toți avocații din România și, de asemenea, mulți cetățeni ai 
României, membrii Baroului Satu Mare au fost și sunt confruntați în continuare cu 
numeroase probleme în ceea ce privește accesul la justiție al clienților pe care îi asistă 
sau îi reprezintă. Fiind un drept fundamental, prevăzut atât în Constituția României, cât 
și în legi organice, precum și în convenții la care România este parte, dreptul având ca 
obiect liberul acces la justiție este exercitat în condiții uneori discutabile, dacă nu chiar 
precare. Motivele pentru care acest drept fundamental al cetățeanului român este precar 
exercitat, violent încălcat ori obstructiv limitat sunt multiple, găsindu-și cauzele atât în 
legislația extrem de stufoasă și nesistematizată, nu odată contradictorie, cât și în 
maniera de aplicare a acesteia de către organele judiciare ale statului. Prevederile legale 
ambigui, supranormarea, precum și unele spații albe în legislație sunt alte cauze pentru 
care dreptul fundamental al cetățeanului de a se adresa în mod liber justiției este deseori 
încălcat. 
  Odată cu aflarea tematicii Congresului avocaților care urmează a avea 
loc în zilele de 24 și 25 martie 2017, avocații din Baroul Satu Mare au acordat o atenție 
sporită dreptului liberului acces la justiție, astfel cum este el prevăzut în mod expres de 
art. 21 din Constituția României, precum și de alte legi organice ori de texte 
convenționale pe care Statul Român le-a ratificat. Ca atare, răspunzând solicitării 
formulate de conducerea centrală a avocaturii din România, personal de președintele 
Uniunii Naționale a Barourilor din România, domnul avocat dr. Gheorghe Florea, 
Consiliul Baroului Satu Mare a solicitat avocaților din acest barou să răspundă 
chestionarului transmis spre completare. Au dat curs solicitării care li s-a adresat un 
număr de 84 de avocați ai Baroului Satu Mare, iar rezultatele au fost centralizate cu 



concursul aparatului administrativ al baroului și analizate de membrii consiliului. 
Rezultatele sunt dintre cele mai interesante și reflectă o multitudine de cauze ale 
încălcării dreptului având ca obiect accesul în mod liber la serviciile justiției în 
România.  
  Încercând o analiză a rezultatelor obținute în urma sondării opiniei 
avocaților din Baroul Satu Mare, îndeosebi a părții a II-a a chestionarului, am 
identificat următoarele cauze care au ca efect îngrădirea dreptului având ca 
obiect liberul acces la justiție din punctul de vedere al membrilor avocați: 
  1. Cuantumul ridicat/prohibitiv al taxelor judiciare de timbru care 
au avut ca efect renunțarea de către clienți la promovarea procesului. Cei mai 
mulți avocați (aproximativ 70%)  au susținut că taxele judiciare de timbru, prin 
cuantumul lor extrem de ridicat au ca urmare neinițierea procesului având ca 
obiect valorificarea pretinsului drept încălcat. 
  2. Cuantumul insuficient al onorariilor acordate în baza 
Protocolului Serviciului de Asistență Judiciară din Oficiu care, în optica 
avocaților din Baroul Satu Mare, acoperă insuficient valoarea muncii și 
cheltuielile efectuate în cadrul respectivei activități. Aproximativ 60% sunt de 
această părere. 
  3. Lipsa unei apărări calificate (prin avocat) în cazul exercitării căii 
de atac a recursului în materie civilă și care, în lipsa posibilității de a încadra 
motivele printre cele expres și limitativ prevăzute de lege, au avut ca efect 
nulitatea respectivului recurs. Aproximativ 50% dintre repondenți au acest 
punct de vedere. 
  4. Au mai fost identificate ca și cauze ori limitări ale accesului la 
justiție, în materie civilă, următoarele: 
   - procedura de regularizare a cererilor în materie civilă (art. 
200 c.pr.civilă), caracterizat și ca „abuz de putere în procedura regularizării”; 
   - durata mare în fixarea termenului de judecată; 
   - procedura instituită de Legea nr. 17/2014; 
   - caracterul haotic și lipsit de sistematizare a legislației, 
îndeosebi codurile de procedură considerate ca fiind total inadecvate; 
   - practica judiciară neuniformă; 
   - imposibilitatea obținerii de către avocați a unor date cu 
caracter personal. 
  5. În  materie penală au fost identificate următoarele aspecte din 
practica de zi cu zi care sunt considerate ca și cauze ale îngrădirii dreptului la 
liberul acces la justiție:  
   - procedura camerei preliminare; 



   - îngrădirea accesului la dosarul clientului în faza de 
urmărire penală; 
   - legislația lipsită de predictibilitate; 
   - tehnicile speciale de supraveghere; 
   - durata nejustificat de mare a urmăririi penale. 
   - lipsa de comunicare dintre parchete și avocați. 
 

  6. Fiind identificate unele dintre cauze, avocații au făcut propuneri 
care, în optica lor, ar putea avea ca efect îmbunătățirea accesului la justiție al 
cetățenilor. Redăm aceste propuneri astfel cum au fost ele menționate de către 
colegii noștri: 
„- creșterea plafonului  minim pentru acordarea ajutorului public judiciar 
- reducerea taxelor de timbru 
- program informatic care să permită instanțelor accesul direct la informații de 
la alte instituții  publice, de exemplu adresa unor persoane, acte de stare civilă, 
venituri obținute, etc. 
- implicarea instanței în obținerea de informații de la autorități 
- reducerea nivelului și procentajelor în baza cărora se calculează taxele de 
timbru 
- reducerea cuantumului taxelor de timbru 
- toate expertizele în urmărirea penală să se efectueze cu înștiințarea 
inculpaților  - pentru a putea formula obiective, a recuza experți, a avea experți 
parte etc. 
- modificarea regimului ajutorului public judiciar  
- introducerea unui sistem de publicitate care dezvăluie potențiale conflicte de 
interes e în raporturi avocat magistrat 
- normalitatea taxelor judiciare de timbru  
- restaurarea domeniului de activitate ale avocaților  
- angajarea obligatorie a avocaților  
- reprezentare obligatorie prin avocat 
- modificarea dispozițiilor legii taxei de timbru 
- creșterea obiectului de activitate 
- modificarea legislației în materia taxei judiciare de timbru și ridicarea 
plafonului de venituri pentru acordarea ajutorului public judiciar 
- reducerea taxei judiciare de timbru 



- eliminarea art.200 c.pr.civilă 
- refacerea codurilor de procedură și îmbunătățirea legislației 
- modificarea taxelor de timbru 
- lărgirea atribuțiilor avocaților 
- diminuarea taxei de timbru 
- simplificarea procedurii civile 
- limitarea nulităților 
- fără procedură prealabilă acolo unde mai există succesiuni, somația de plată 
- să se scadă cuantumul taxelor de timbru 
- scăderea taxelor judiciare 
- obligativitatea asistării/reprezentării prin avocat în cauze complexe 
- extinderea atribuțiilor avocaților 
- taxele reale, adaptate realizările economice asigurarea accesului justițiabililor 
la asistență juridică calificată/avocat/ 
- analizarea solicitărilor de acordare a ajutorului public judiciar să fie făcută 
prin raportare la fiecare caz în parte  
- reducerea taxei de timbru  
- reducerea cuantumului taxei judiciare de timbru  
- desființarea ,, biroului,, de copiat acte care furnizează informații inadecvate și 
inițierea unor activități de consultanță juridică acordate de membrii Baroului 
de persoane calificate, în unele situații în mod gratuit 
- diminuarea taxelor de timbru 
- eliminarea taxei judiciare de timbru din procedura prealabilă și introducerea 
ei doar în momentul soluționării cauzei pe fond  
- reducerea taxelor judiciare de timbru  
- accesul al justiție prin scutire de la plata taxelor de timbru judiciar ,, o dată în 
viață,, (un proces pentru fiecare justițiabil) 
- modificarea legislației privind taxele de timbru  
- modificarea codurilor de procedură 
 - ridicarea plafonului de acordare a ajutorului public judiciar 
- obligativitatea asistării justițiabilului de către un avocat în fața instanței civile 
în cazuri diferite  
- asigurarea asistenței obligatorii în mai multe cazuri decât în prezent în materie 
penală 



- taxe de timbru mai mici.” 
 
  Din analizarea acestor răspunsuri rezultă mai multe măsuri care    
s-ar putea avea în vedere dacă se voiește cu adevărat respectarea și 
îmbunătățirea exercitării dreptului la liberul acces la justiție. Dintre acestea, 
unele sunt cu caracter legislativ, care implică adoptarea unor măsuri de ordin 
legislativ, iar altele au caracter administrativ, presupunând adoptarea unor 
dispoziții care vizează raporturile dintre avocați și organele judiciare, dintre 
cetățean și sistemul judiciar. 
  Este de subliniat că, în general, avocații din Baroul Satu Mare nu 
au menționat printre cauzele care afectează exercitarea dreptului la liberul acces 
la justiție discriminarea avocaților. În schimb au identificat ca și cauză a 
diminuării încrederii publicului în avocat discriminarea profesiei de avocat în 
raport cu alte profesii juridice (55%) și limitarea pârghiilor profesionale prin 
dispoziții incorect sau incomplet articulate ori care sunt aplicate în mod abuziv 
(54%). De asemenea, aproximativ jumătate dintre avocați au considerat că 
există percepții/etichetări prin care profesia este discriminată. Între cauzele 
pentru care avocații din  Baroul Satu Mare consideră că profesia este 
discriminată redăm următoarele: 
„- tratați necorespunzător de instanțe 
- atitudinea absolvenților de INM față de profesia de avocat 
- nu sunt stabilite competențe la fel ca în alte țări 
- acuzații de corupție 
- pe criterii financiare 
- avocații sunt asimilați unor persoane lipsite de scrupule și puși mereu pe obținere 
de venituri și avantaje financiare 
- prin denigrare în mass - media prin propagandă concertată împotriva avocaților 
venită din partea altor profesii(notari, magistrați) 
- acțiuni mediatice 
- uneori în sală chiar față de justițiabili 
- perceperea greșită a rolului avocatului 
- percepția că avocatul este inferior judecătorului sau notarului  
- cei care iau atitudine față de încălcarea legii de către complete lipsite de 
profesionalism și integritate 
- față de celelalte profesii juridice 
- față de celelalte profesii juridice 
- în raport de alte profesii  de ex. : notari legat de întocmirea unor acte, 



- sunt cazuri de reducere a onorariului de avocat, fără să se reducă onorariul experților 
judiciari de exemplu 
- se apreciază în mod eronat, nejustificat, chiar de către unele instanțe, în sensul că 
munca avocaților nu ar fi corespunzătoare 
- neseriozitatea avocatului în pregătirea dosarele, neluarea în considerare  
- lipsa de înțelegere privind necesitatea prezenței avocatului în mai multe săli de 
ședință în aceeași zi.” 
  În fine, răspunzând la întrebarea nr. I.1. din chestionar, avocații 
Baroului Satu Mare au considerat că principala problemă cu care se confruntă este 
stresul profesional, urmată, în ordine descrescătoare de: lipsa banilor/venituri mici, 
atitudinea publicului față de avocați, incertitudinea zilei de mâine, fenomenul 
corupției în instituțiile cu care avocatul interacționează profesional, lipsa logisticii 
profesionale și insuficiența gradului de ocupare profesională. 

  La categoria alte probleme redăm opiniile exprimate: 
„- raportarea instanțelor la avocați 
- raportarea Parchetelor la avocați 
- maniera în care sunt tratați avocații de către unii judecători 
- atitudinea judecătorului față de profesia de avocat 
- concurența neloială, avocatura clandestină 
- restrângerea atribuțiilor – încheierea contractelor de vânzare cumpărare – de ex: ce 
a devenit activitatea exclusivă a notarilor. Este necesară diversificarea activității 
avocațiale. 
- obiect de activitate în constantă restrângere, în favoarea altor profesii juridice                
(notari) 
- obiect de activitate restrâns 
- lipsa de respect din partea instituțiilor  
- atacul la persoană practicat de instanțe și unii colegi, lipsa de competență 
profesională a unor complete coroborat cu lipsa de reacție  acestora la practicarea 
unor atitudini care nu își au locul în actul de justiție ca serviciu public 
- lipsa de respect chiar a instanțelor de judecată 
- lipsa de respect a justițiabililor  
- atitudinea magistraților și procurorilor față de avocați 
- legislația incorectă, mereu schimbată, practica judiciară lipsită de constantă, 
atitudinea necorespunzătoare a unor instanțe.” 

 
  În concluzie, putem spune că avocații din Baroul Satu Mare au 
identificat în mod just o parte din cauzele care au ca efect nerespectarea 



dreptului cetățeanului la accesarea în mod liber a serviciilor justiției. Că așa 
stau lucrurile, cel puțin în materie civilă, redăm o parte dintr-un material care a 
fost întocmit de colegul nostru, domnul avocat dr. Szekely Janos jr. întitulat 
”Măsuri legislative și jurisprudențiale care afectează liberul acces la justiție, 
relevante din perspectiva profesiei de avocat” și care a avut amabilitatea de a 
ni-l pune la dispoziție, cu mențiunea respectării drepturilor de autor.  

„Introducere 
Prezentul raport urmărește elucidarea măsurilor de natură legislativă și 
jurisprudențială care au afectat liberul acces la justiție, în special în ultimul 
deceniu. Materialul este divizat în trei părți majore: Capitolul I. tratează 
măsurile legislative și enumeră unele măsuri de natură jurisprudențială din 
domeniul contenciosului de drept comun și constituțional prin care a fost, și 
este afectată liberul acces la justiție în domeniul dreptului material și procesual 
civil. Capitolul II. se referă la astfel de măsuri din domeniul dreptului material 
și procesual penal. 

Capitolul I. - Măsurile legislative prin care a fost afectat liberul acces la justiție 
în domeniul dreptului procesual și material civil 
Legiferarea unor taxe judiciare de timbru opresive 
Legislația taxelor judiciare de timbru (sediul materiei: Legea nr. 146/1997 
modificată și completată pentru perioada 1997-2013; OUG nr. 80/2013 
începând cu anul 2013) a suferit modificări succesive defavorabile accesului la 
justiție. 
În special după anul 2008 aceste modificări au reflectat o politică determinată 
a legiuitorului: descurajarea justițiabililor de la inițierea de litigii și încurajarea 
utilizării unor proceduri nelitigioase alternative, extrajudiciare. Am fi tentați să 
credem că a avut loc a creștere proporțională a taxelor judiciare de timbru 
începând cu această perioadă și până în prezent, poate corelată cu creșterea unor 
indicatori economici. În realitate modificarea taxelor judiciare de timbru a fost 
arbitrară, disproporționată și direcționată în mod vădit către suprimarea 
anumitor categorii de litigii. După cum rezultă din graficul alăturat, în cazul 
litigiilor cu obiect evaluabil în bani (cazul general) taxele judiciare de timbru 
nu numai că nu au crescut în mod spectaculos, în unele cazuri chiar au fost 
reduse în mod substanțial. 



 
Creșterea a intervenit altundeva, și în alt fel: legiuitorul a selectat anumite tipuri 
de litigii (cele care privesc în special eficacitatea actelor juridice, proprietatea 
imobiliară și drepturi de moștenire) în cazul cărora a optat să sancționeze fiscal 
justițiabilul care alege calea litigiului în loc să cadă de acord cu partea adversă 
în cadrul unei proceduri nelitigioase, sau să opteze pentru încheierea unui act 
în formă autentică. 
Prima măsură legislativă menită să pună în practică această politică a fost OUG 
nr. 212/2008, prin care: 

1. cererile de constatare a existenței sau inexistenței unui drept patrimonial, 
și cele privind declararea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea 
unui act juridic patrimonial au fost supuse regimului de taxare aplicabil 
cererilor cu obiect patrimonial indiferent dacă se solicită sau nu 
repunerea în situația anterioară (OUG nr. 212/2008 art. I. punctul 1);1 

2. cererile prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri judecătorești care 
să țină loc de act autentic, cu privire la imobile au fost supuse taxării în 
funcție de valoarea imobilului, ca cereri evaluabile în bani (OUG nr. 
212/2008 art. I. punctul 3). 

Următorul act normativ, care a pus în practică acest scop al legiuitorului a fost 
Legea nr. 276/2009. Aceasta a consfințit prevederile OUG nr. 212/2008, pe 

                                                 
1 În urma Legii nr. 276/2009 dubla taxare (atât a capătului de cerere privind ineficacitatea actului juridic cât și 
a capătului privind repunerea în situația anterioară) a fost înlăturată. Vezi: Articol unic punctul 2. din Legea 
nr. 276/2009. 
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lângă care a mai introdus și noi metode de suprimare – prin taxare excesivă – a 
anumitor tipuri de litigii: 

1. a fost introdusă taxarea punitivă a cererilor care au ca obiect drepturi de 
moștenire, capătul de cerere privind stabilirea masei succesorale fiind 
taxat cu 3% din valoarea acestei mase (în loc de taxa fixă de 19 lei care 
a existat până atunci), iar cererea de sistare a stării de indiviziune 
rezultată din moștenire, a fost de asemenea taxată cu 3% din valoarea 
masei supuse împărțirii [Legea nr. 276/2009 Articol unic, punctul 3 lit. 
c)]; 

2. cota de taxare de 3% a devenit aplicabilă și valorii bunurilor a căror 
raportare s-a solicitat, sau valoarea rezervei a cărei reîntregire era 
urmărită [Legea nr. 276/2009 Articol unic, punctul 3 lit. c)]; 

3. peste aceste cote s-a stabilit aplicarea unei taxe suplimentare pentru 
contestarea masei bunurilor de împărțit sau a valorii acestora; 

4. acțiunilor posesorii și celor care au ca obiect constituirea unor servituți 
li s-a aplicat taxa judiciară de timbru confiscatorie de 20% din valoarea 
obiectului posesiei sau servituții [Legea nr. 276/2009 Articol unic, 
punctul 3 lit. j)]; 

5. metoda de calcul a taxei judiciare de timbru aplicabilă acțiunilor care au 
ca obiect drepturi de proprietate imobiliară, prin care se solicită 
pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic a fost 
modificată, legiuitorul prevăzând că această taxă se va calcula pe baza 
expertizelor întocmite de camerele notarilor publici, dacă valoarea 
declarată în cererea de chemare în judecată nu depășește valoarea 
prezumată a imobilului, stabilită conform expertizelor notariale [Legea 
nr. 276/2009 Articol unic, punctul 4]. 

În expunerea de motive a Legii nr. 276/2009 Guvernul, ca inițiator al actului 
normativ recunoaște în mod explicit, că prin mărirea taxelor judiciare de timbru 
se urmărește „încurajarea” justițiabililor la încheierea actelor în formă 
notarială.2 Expunerea nu explică de ce taxa fixă în materia de moștenire de 19 
lei a fost înlocuită cu mai multe taxe de câte 3% din valoarea bunurilor la care 
litigiul se rereferă, care se pot și cumula, nici din ce motiv s-a introdus taxa de 
20% pentru acțiunile posesorii. 
Această incrementare a taxelor judiciare de timbru a fost ulterior păstrată în 
vigoare și de către reglementarea actuală, OUG nr. 80/2013 care a făcut 
obiectul unor critici3 în anul adoptării, venite din partea Uniunii Naționale a 
Barourilor din România, care însă nu au vizat decât efectele creșterii acestor 
                                                 
2 Expunerea de motive, semnată de primul ministru Călin Popescu Tăriceanu arată că: „În felul acesta, 
încheierea unei tranzacții imobiliare va urma circuitul firesc, în formă autentică notarială, iar nu prin 
pronunțarea unei hotărâri judecătorești.” http://www.cdep.ro/proiecte/2009/100/00/8/em108.pdf p. 3. 
3 
http://uniuneabarourilor.ro/fisiere/file/Diverse_2013/Apel%20al%20Consiliul%20UNBR%20taxe%20judicia
re%20de%20timbru.pdf 



taxe, fără să arate că această creștere era asimetrică, și tendențioasă fiindcă 
urmărea în mod special suprimarea anumitor tipuri de litigii, în timp ce pentru 
altele (inclusiv de valoare exorbitantă) taxele chiar au scăzut. 
În schimb propunerea4 de dată recentă (17 octombrie 2016) a domnului 
profesor Traian Briciu privind modificarea reglementării taxelor judiciare de 
timbru este mai cuprinzătoare, chiar dacă ignoră cu desăvârșire taxa 
confiscatorie de 20% care afectează acum acțiunile posesorii și cele referitoare 
la un dezmembrământ al dreptului de proprietate (art. 4 din OUG nr. 80/2013). 
Propunerea de asemenea face abstracție de regimul de taxare a acțiunilor prin 
care se urmărește emiterea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act 
autentic. 
Considerăm că propunerea poate fi sprijinită cu includerea abrogării sau 
reducerii semnificative a acestor din urmă taxe, care în prezent constituie un 
impediment la ajungerea în legalitate a justițiabililor, și un factor de descurajare 
pentru soluționarea diferendelor care privesc proprietatea imobiliară pe cale 
judecătorească. 
Procedura de verificare și de completare a cererii de chemare în judecată 
prevăzută de art. 200 din noul Cod de procedură civilă 
Prin introducerea procedurii prevăzute de art. 200 din noul Cod de procedură 
civilă (NCPC) legiuitorul a avut ca scop instituirea unei modalități de verificare 
și de completare a cererilor de chemare în judecată, de înlăturare a eventualelor 
lipsuri și de punere la dispoziția pârâtului a unei cereri corecte și complete în 
vederea formulării întâmpinării. În acest scop, dacă reclamantul nu respecta 
aceste cerințe și nu a completat cererea de chemare în judecată în termenul de 
cel mult 10 zile prevăzut la art. 200 alin. (3) din NCPC, legiuitorul a stabilit 
pentru aceste omisiuni sancțiunea anulării cererii. Sancțiunea este aplicabilă de 
lege lata și în cazul în care cererea cuprinde toate elementele5 esențiale 
prevăzute la art. 196 din NCPC sub sancțiunea nulității absolute exprese.6 
Reglementarea a condus la neînțelegeri, instanțele de judecată și doctrina 
majoritară considerând că în aplicarea procedurii de la art. 200 din NCPC pot 
fi anulate toate cererile de chemare în judecată, inclusiv pentru motive derizorii 
ca lipsa numărului suficient de exemplare (care de altfel poate fi suplinită din 
oficiu) sau lipsa anexării înscrisurilor, inclusiv a celor solicitate de instanță, la 

                                                 
4 https://www.juridice.ro/473316/unbr-propunere-de-modificare-a-legislatiei-taxelor-judiciare-de-timbru.html 
5 Acestea sunt: „(...) numele și prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părți, obiectul cererii, 
motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părții sau a reprezentantului acesteia (...)”. 
6 Gabriela Cristina Frențiu (2013): Reflecții pe marginea art. 200 din Noul cod de procedură civilă. Dreptul 
nr. 10/2013 (130—142) pp. 136-137. 



care reclamantul nici nu a făcut referire în cadrul cererii de chemare în 
judecată.7 
De asemenea procedura suferă de lipsa caracterului contradictoriu8 și a unei căi 
de atac deplin devolutive. Mai mult, au fost publicate date privind situații în 
care aplicarea art. 200 NCPC nu numai că a avut loc pentru motive ridicole, dar 
însăși procedura de verificare și completare a cererii de chemare în judecată a 
contribuit la tergiversarea proceselor, în mod nelegal.9 
În ceea ce privește analiza noastră, propunem sprijinirea oricărui demers care: 

1. limitează sancțiunea nulității absolute exprese a cererii de chemare în 
judecată la cerințele de formă și de conținut prevăzute la art. 196 NCPC; 

2. instituie o procedură contradictorie pentru stabilirea lipsurilor cererii de 
chemare în judecată, dându-se posibilitate pârâtului să se pronunțe în 
sensul recunoașterii pretențiilor formulate chiar printr-o cerere de 
chemare în judecată informă; 

3. limitează posibilitatea de invocare a neajunsurilor cererii de chemare în 
judecată (altele decât cele prevăzute sub sancțiunea nulității absolute 
exprese la art. 196 NCPC) la pârât, ca excepții de ordine privată; 

4. prevede o cale de atac de reformare deplin devolutivă pentru cazul 
anulării cererii de chemare în judecată. 

Accesul limitat la ajutorul public judiciar 
Adoptarea OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar a constituit una 
dintre pretextele modificării taxelor judiciare de timbru.10 Prin ea s-a stabilit 
regimul aplicabil și în prezent în materia ajutorului public judiciar. În forma sa 
inițială art. 8 alin. (1) al OUG 51/2008 a stabilit că persoanele ale căror venit 
mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare 
formulării cererii, s-a situat sub nivelul de 500 lei beneficiază de ajutor public 
judiciar în formele prevăzute la art. 6 din acea ordonanță. Potrivit art. 8 alin. (2) 
persoanele în cazul cărora acest indicator nu depășea 800 de lei puteau 
beneficia avansarea în cuantum de 50% a sumelor care constituie ajutorul 
public judiciar. 
Ulterior, prin Legea nr. 251/2011 (Articol unic punctul 2.) acest prim plafon a 
fost redus la 300 de lei pe membru de familie iar cel de-al doilea la 600 de lei 
pe membru de familie, unde au rămas și în zilele de astăzi. Între timp pragul 
sărăciei relative, definit ca un venit de 3906 lei/an/persoană (un venit de 325,5 
lei/lună/persoană) în anul 2008, a crescut la 6169 lei/an/persoană (un venit de 
                                                 
7 Sonia Florea (2013): Considerații privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de 
chemare în judecată potrivit Noului cod de procedură civilă. Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013 (55—
91) p. 69. 
8 Florea (2013): p. 71. 
9 Cosmin Flavius Costaș (2013): Termen optim și previzibil pentru justițiabil sau volum optim de activitate 
pentru magistrat? Pandectele Române nr. 11/2013 (70—84) pp. 74-78. 
10 http://www.cdep.ro/proiecte/2009/100/00/8/em108.pdf p. 1. 



514,66 lei/lună/persoană) în anul 2015, ultimul an pentru care Institutul 
Național de Statistică a publicat acest indicator, conform datelor din baza de 
date TEMPO-Online.11 
Limita minimă inițială a veniturilor lunare pe persoană care justifică acordarea 
obligatorie a ajutorului public judiciar în anul 2008 (500 lei) a fost cu 53,6% 
peste pragul de sărăcie relativă, iar astăzi (raportat la suma de 300 lei) se 
situează cu 41,70% sub acest prag de sărăcie. Între timp, așa cum am văzut, 
unele taxe judiciare de timbru au crescut necontenit. Mai mult, ajutorul public 
judiciar nu poate depăși în cursul unui an o sumă maximă echivalentă a 10 
salarii minime brute (art. 7 din OUG nr. 51/2008), o limită redusă de legiuitor 
în anul 2011 de la 12 salarii minime brute (vezi: Legea nr. 251/2011 Articol 
unic punctul 1.). 
În anul 2009 Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 96 din 20 ianuarie 2009, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 109/24.02.2009. s-a pronunțat în sensul că 
regimul ajutorului public judiciar (cu pragurile valorice în vigoare la data 
respectivă) este constituțional.12 Ulterior acestei perioade, practica instanței de 
contencios constituțional a rămas neschimbată, chiar dacă ineficacitatea 
sistemului de ajutor public judiciar era îndeobște recunoscută și de către această 
instanță, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România în 
repetate rânduri sub acest aspect.13 
Curtea Constituțională prin Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014 a stabilit că 
regimul ajutorului public judiciar este ineficient și insuficient pentru a asigura 
liberul acces la justiție, datorită cuantumului mare al taxelor judiciare de 
timbru,14 dar în loc să declare neconstituționalitatea limitărilor artificiale 
introduse de legiuitor prin modificările aduse ulterior adoptării OUG nr. 
51/2008 sau prin modificarea regimului taxelor judiciare, a optat pentru 
declararea ca neconstituțională a reprezentării obligatorii prin avocat în cadrul 
procedurii recursului, consfințită de art. 13 alin. (2) teza II., art. 83 alin. (3), și 
art. 486 alin. (3) din NCPC. Ulterior prin Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015 
Curtea Constituțională a reiterat neconstituționalitatea acestor prevederi și în 
raport cu persoanele juridice, făcând și de această dată referire la cuantumul 
taxelor judiciare de timbru.15 Prin aceste decizii s-a stabilit că onorarul 
avocatului împreună cu taxele judiciare de timbru constituie un impediment la 
liberul acces la justiție, în schimb taxele judiciare de timbru singure nu pot 

                                                 
11 http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo1&lang=ro 
12 Nonu-Gheorghe Pușcariu (2015): Eficacitatea ajutorului public judiciar. Probleme teoretice cu 
aplicabilitate practică. Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2015 (79—117) pp. 103-104. 
13 Pentru o sumarizare a practicii CEDO, vezi: Nonu-Gheorghe Pușcariu (2015) pp. 108-111. 
14 Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014 a Curții Constituționale. Monitorul Oficial nr. 775/24.10.2014. A se 
vedea punctele 40-42. din decizie. 
15 Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015 a Curții Constituționale. Monitorul Oficial nr. 539/20.07.2015. A se vedea 
punctul 34. 



constitui un astfel de impediment fiind considerate „contravaloarea unui 
serviciu prestat de autoritățile statului”.16 
Având în vedere această concepție, care acordă taxelor achitate pentru a 
beneficia de serviciile prestate de autoritățile statului un statut special, pe 
considerentul că nu pot constitui un impediment la accesul la justiție, indiferent 
de cuantum, se impune urgent modificarea regimului ajutorului public judiciar, 
prin stabilirea unui prag realist de venituri minime, astfel încât să se asigure 
fiecărui justițiabil aflat sub pragul de sărăcie relativă accesul liber la justiție. 
Deficiențele sistemului ajutorului public judiciar sunt, după toate aparențele, 
singurul impediment de ordin constituțional față de reintroducerea instituției 
reprezentării obligatorii prin avocat în anumite proceduri, instituție obișnuită în 
alte state,17 și care și-ar găsi locul și în România, ținând cont de hățișul de 
monopoluri stabilite în favoarea altor profesii juridice prin care justițiabilii se 
zbat, fără să fi fost ridicate probleme de constituționalitate similare în legătură 
ce acestea, chiar dacă, în cazul lor ajutorul public judiciar nici măcar nu este 
reglementat. 
În altă ordine de idei considerăm că prezentarea onorarului avocațial ca singurul 
factor care impietează accesul justițiabilului la sistemul de jurisdicție de către 
Curtea Constituțională trădează, în cel mai bun caz o lipsă de cunoaștere a 
rolului vital jucat de avocat în asigurarea unui proces echitabil de către instanța 
de contencios constituțional. De altfel au existat ample motive pentru 
menținerea obligativității reprezentării prin avocat, motive expuse pe larg într-
un articol18 de către autori importanți în domeniul dreptului procesual civil 
român. 
Instituirea de proceduri prealabile ca precondiții la accesul la justiție 
În ciclul măsurilor legislative de coercitare a justițiabilului la alegerea unei căi 
alternative pentru soluționarea litigiilor, prin îngreunarea accesului la justiție se 
încadrează procedurile prealabile introduse începând cu anul 2010. 
Prima astfel de măsură, introdusă la art. 109 din vechiul Cod de procedură civilă 
(VCPC) prin art. I. punctul 10. al Legii nr. 202/2010 (așa-zisa „mica reformă” 
în domeniul justiției) a fost stabilirea unei proceduri prealabile obligatorii care 
privea anexarea la cererile de chemare în judecată cu obiect succesoral a unei 
încheieri notariale cu privire la verificarea registrelor notariale prevăzute în 
felurite acte normative. Lipsa acestei proceduri prealabile, spre deosebire de 

                                                 
16 Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014 a Curții Constituționale. Punctul 40. 
17 Vezi, spre exemplu: Matthias Kilian (2015): Representation by Lawyers in Court Proceedings. 
http://www.ccbe.eu/document/PECO_Portal/Ukraine-June2015/Full_presentation_Matthias_Kilian.pdf 
18 Viorel Mihai Ciobanu; Gabriel Boroi; Flavius Baias; Traian Cornel Briciu; Claudiu Constantin Dinu; 
Gheorghe-Liviu Zidaru (2014): Considerații privind constituționalitatea dispozițiilor din Noul cod de 
procedură civilă care stabilesc asistența avocațială obligatorie în recurs. Revista Română de Drept Privat nr. 
2014/3 (134—147). 



soluția de drept comun în cazul procedurilor prealabile, stabilită prin aceeași 
lege, putea fi invocată inclusiv din oficiu.  
Această procedură dăinuie și în cadrul art. 193 alin. (3) din NCPC. Pentru 
parcurgerea acestei proceduri, conform art. 331 alin. (1) din Ordinul nr. 
2333/2013 al Ministerului Justiției se cere cunoașterea datelor personale ale 
defunctului, și prezentarea unui certificat de deces, date și act care deseori nu 
sunt disponibile reclamantului, ci se află la dispoziția pârâtului. Chiar dacă, în 
urma modificărilor survenite prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 1886/2016 
nu se mai solicită o copie după cererea de chemare în judecată (o cerință vădit 
nejustificată), dificultățile pentru justițiabilul care nu deține datele exacte ale 
defunctului, sau certificatul de deces și nici nu are dreptul să solicite aceste date 
până la conformarea calității de moștenitor (spre exemplu un moștenitor 
testamentar) sunt semnificative și descurajante, nemaivorbind de cheltuielile 
acestei proceduri. Posibilitatea invocării excepției lipsei acestei proceduri 
prealabile ar trebui reglementată în așa fel încât invocarea sa să fie posibilă în 
condițiile invocării altor excepții de ordine privată (de către partea interesată, 
cel târziu prin întâmpinare). 
O altă astfel de măsură, participarea obligatorie la o ședință de informare 
privind avantajele medierii a fost introdusă prin art. I. punctul 1. al Legii nr. 
115/2012 în cuprinsul art. 2 din Legea medierii (nr. 192/2006 modificată și 
completată), sub sancțiunea respingerii cererii de chemare în judecată ca 
inadmisibilă, introdusă de OUG nr. 90/2012. Dezideratul legiuitorului a fost ca 
prin această modificare să salveze „instituțiile special abilitate (...) realmente 
sufocate de numărul și complexitatea tot mai crescute ale litigiilor”19 prin 
adoptarea unui model zis occidental (soluțiile din dreptul comparat în domeniul 
medierii au fost invocate pentru fundamentarea obligativității acestuia, chiar 
dacă obligativitatea medierii nu era pe de parte universală, nici măcar în 
sistemele de drept străin utilizate ca exemple). Această soluție legislativă, care 
a dorit să confere o aparență de legitimitate, și reclamă gratuită profesiei de 
mediator nou creată (activitatea de mediere a fost exclusivă profesiei de avocat, 
și reglementată prin Legea nr. 51/1995 până la adoptarea Legii nr. 192/2006), 
și a cunoscut numeroase reîncarnări. În final, aceasta a fost declarată 
neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 266 din 07 mai 2014.20 
Decizia instanței de contencios constituțional a lămurit, că această procedură 
constituie un impediment nejustificat la accesul la justiție, astfel nu vom insista 
mai mult asupra acestuia. 
Nu în ultimul rând trebuie menționată aici procedura prealabilă instituită prin 
art. 6 din Legea nr. 17/2014. Această procedură de afișare a ofertei de vânzare, 
în vederea exercitării dreptului de preemțiune în cazul terenurilor aflate în 
extravilan, se poate parcurge exclusiv de către vânzătorul terenului, iar lipsa 
                                                 
19 http://www.cdep.ro/proiecte/2012/100/70/3/em210.pdf p. 2. 
20 Decizia nr. 266 din 07 mai 2014 a Curții Constituționale. Monitorul Oficial nr. 464/25.06.2014. 



parcurgerii acestuia exclude pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină 
loc de act autentic la cererea unui promitent cumpărător cu care vânzătorul (în 
calitate de promitent vânzător) a încheiat o promisiune fermă de vânzare. Astfel 
promitentul cumpărător (și avocatul acestuia) este la cheremul promitentului 
vânzător, care poate lipsi de efecte antecontractul de vânzare prin refuzul său 
de a parcurge această procedură, sau tergiversarea procedurii până la expirarea 
termenului de prescripție. Acțiunea oblică exercitată de către promitentul 
cumpărător împotriva promitentului vânzător în vederea subrogării celui de-al 
doilea în locul celui dintâi în vederea parcurgerii procedurii, deși practicată la 
anumite instanțe nu se poate deseori finaliza înainte de trecerea acestui termen. 
Măsurile legislative și încercările jurisprudențiale în vederea lipsirii de efecte a 
promisiunilor bilaterale de vânzare care au ca obiect imobile, încheiate în forma 
înscrisului sub semnătură privată 
Legiuitorul a încercat în repetate rânduri să prevină sau să excludă accesul la 
justiție în litigiile care au ca obiect aducerea la îndeplinire a promisiunilor 
bilaterale de vânzare prin emiterea unor hotărâri judecătorești care țin loc de 
contract autentic de vânzare. 
Prima astfel de măsură a fost scurtarea termenului de prescripție a dreptului 
material la acțiune în astfel de litigii de la termenul general de 3 ani [menținut 
inclusiv de Titlul X. Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 247/2005], la 6 luni (!) prin 
art. 1669 din noul Cod civil (NCC). 
Apoi, prin art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 orice astfel de promisiuni 
bilaterale încheiate în forma contractului sub semnătură privată au fost lipsite 
de efecte în mod retroactiv, noul act normativ permițând exercitarea unei 
acțiuni prin care se urmărește emiterea unei hotărâri care să țină loc de act 
autentic numai pe baza promisiunilor bilaterale de vânzare încheiate în formă 
autentică în temeiul art. 1669 NCC. Mai mult alin. (2) de la același articol a 
exclus, de asemenea cu efecte retroactive de la intabulare în cărțile funciare 
hotărârile judecătorești care țin loc de un contract autentic care au fost emise 
pe baza unor contracte care nu corespundeau cerințelor Legii nr. 17/2014 (adică 
a celor care nu au fost încheiate în formă autentică). Am fi fost de părere că 
după ce aceste prevederi vădit contrare constituției au fost abrogate prin Legea 
nr. 68/2014 (art. II. punctul 2) aceste impedimente la accesul liber la justiție să 
nu fie reluate în discuție. 
Am constatat însă că încercările de a lipsi de efecte orice promisiune bilaterală 
de vânzare care are ca obiect imobile dăinuie. În dosarul nr. 3996/1/201621  
aflat în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), având ca obiect 
pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
(hotărâre cu efecte identice cu cele ale hotărârilor date în recurs în interesul 
                                                 
21 http://www.scj.ro/1094/Detalii-
dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000308177 



legii) instanța supremă urmează să se pronunțe chiar asupra acestei chestiuni. 
ÎCCJ a solicitat în cadrul acestei proceduri opiniile facultăților principale de 
drept din țară. Poziția transmisă de dl. avocat dr. Dan Chirică, în numele 
Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost 
următoarea: „(...) în opinia noastră, art. 1279 alin. (3) teza I C. civ. trebuie 
interpretat în sensul că, în vederea pronunțării unei hotărâri judecătorești care 
să țină loc de vânzare, forma autentică a promisiunii de vânzare-cumpărare a 
unui imobil este obligatorie.”22 
În acest context, și având în vedere faptul că termenul de judecată în acest dosar 
este fixat pe 03.04.2017. se impune o acțiune concertată a profesiei de avocat 
pentru a face cunoscută și poziția contrară, în sensul că o promisiune bilaterală 
de vânzare, chiar încheiată sub semnătură privată reflectă voința părților, iar 
interesele generale ale societății impun ca vânzători de rea credință să nu poată 
eluda aducerea la îndeplinire a promisiunilor de vânzare făcute, de multe ori în 
schimbul plății integrale a valorii bunului promis spre vânzare. 
Reducerea onorariilor avocațiale 
Practica cenzurării onorariilor avocațiale a început să ia amploare în urma 
abrogării textelor Legii nr. 51/1995 referitoare la onorariile minimale,23 și în 
special începând cu anul 2007, cum reiese din jurisprudența publicată a mai 
multor curți de apel, și a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Această 
jurisprudență24 poate fi caracterizată prin lărgirea constantă a sferei de aplicare 
a art. 274 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 
În anul de cumpănă 2008, printr-o hotărâre de referință25 Curtea de Apel 
București a statuat în sensul că enumerarea de la art. 274 alin. (3) din VCPC a 
circumstanțelor în temeiul cărora se poate cenzura onorariul avocațial este doar 
exemplificativă, reducând apoi de cinci ori onorariul solicitat în cauză. Prin 
Decizia nr. 405 din 04 februarie 201026 Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția 
Comercială, a statuat în sensul că onorariile de succes prin definiție nu pot face 
parte niciodată din cheltuielile de judecată, fiind considerate „(…) o 
recompensă suplimentară a muncii efectiv prestate de avocat, cu vădit caracter 

                                                 
22 https://juridice.ro/essentials/862/este-obligatorie-forma-autentica-la-incheierea-promisiunii-de-vanzare-
cumparare-a-unui-bun-imobil-in-vederea-pronuntarii-unei-hotarari-care-sa-tina-loc-de-act-autentic 
23 Această concluzie este întărită și de faptul, că instituția reducerii onorariilor avocațiale a fost pentru prima 
oară contestată, printr-o excepție de neconstituționalitate (respinsă ca inadmisibilă), în anul 2000. A se vedea 
Decizia nr. 131 din 26 aprilie 2001 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 353/30.06.2001. 
24 Pe lângă hotărârile judecătorești mai jos menționate, a se vedea și: http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86732 ; 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86777  ; 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=90480 
25 Decizia nr. 1612/2008 de la 31 octombrie 2008 a Curții de Apel București, Secția a IV-a Civilă. 
http://portal.just.ro/2/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=376 
26 http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=83063 



voluntar și voluptoriu (…)”. Prin Decizia nr. 349 din 28 octombrie 201027 
Curtea de Apel Craiova a reținut că un onorariu stabilit într-o valoare care nu 
este „echitabilă și justificată” și fără a fi proporțională cu „dificultatea, 
amploarea sau durata cazului” conferă chiar contractului de asistență juridică o 
cauză imorală. Prin Decizia nr. 2566 din 23 mai 201228 a Curții de Apel Cluj-
Napoca, una dintre cele mai semnificative în materie, s-a stabilit că în temeiul 
art. 274 alin. (3) onorariul avocațial poate fi cenzurat de către instanța de 
judecată și din oficiu, direct în faza deliberării, fără punerea în discuția 
părților a acestei măsuri, din simplul motiv că dovada cheltuielilor de judecată 
adeseori se depune la sfârșitul fazei cercetării judecătorești a cauzei. În Decizia 
nr. 1950 din 24 noiembrie 2014, Curtea de Apel București, Secția a VI-a 
Civilă,29 a statuat în sensul că cele două criterii de apreciere stabilite de art. 274 
alin. (3) din Codul de procedură civilă trebuie luate în considerare în mod 
autonom, astfel chiar dacă valoarea litigiului este semnificativă, dacă 
activitatea prestată de avocat justifică reducerea onorariului, acesta trebuie 
redus. 
NCPC a reglementat posibilitatea reducerii onorariilor avocațiale, cu 
includerea pozițiilor exprimate în jurisprudență, majoritatea lor nefavorabile 
accesului la justiție. Astfel textul art. 451 alin. (2) teza I. prevede în mod expres 
posibilitatea cenzurării părții din cheltuielile de judecată care reprezintă 
onorariul de avocat inclusiv din oficiu, fără să stabilească dacă măsura va trebui 
sau nu pusă în prealabil în discuția părților.30 Reducerea poate fi motivată prin 
disproporția „vădită” între onorariu și valoarea sau complexitatea litigiului, sau 
între acesta și „activitatea desfășurată de avocat”, cu luarea în considerare a 
altor circumstanțe ale cauzei. Se poate observa că enumerarea temeiurilor 
pentru care reducerea onorariului poate fi dispusă nu mai este limitativă, nici 
măcar în aparență, și permite judecătorului, prin coroborare cu art. 22 alin. (7) 
din Noul Cod de procedură civilă, să țină seama de „toate circumstanțele 
cauzei”, inclusiv dar nu limitat la principiile generale ale dreptului, cerințele 
echității, și buna-credință. 
Astfel prerogativa reducerii onorariilor s-a transformat, prin noua reglementare, 
într-o putere discreționară conferită asupra instanței de judecată, care poate fi 
exercitată inclusiv din oficiu, pe baza oricăror circumstanțe ale cauzei (inclusiv 
ca o veritabilă măsură punitivă, comportamentul justițiabilului sau al 
apărătorului fiind și el o circumstanță a cauzei). La luarea măsurii instanța se 
                                                 
27 http://portal.just.ro/54/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=813 
28 http://portal.just.ro/33/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=300 
29 http://portal.just.ro/2/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=1968 
30 Suntem de părere că reducerea va trebui pusă întotdeauna în discuția părților, în cadrul dezbaterilor privind 
fondul cauzei. Susținem această poziție prin referire la prevederile art. 452 din Noul Cod de procedură civilă, 
care obligă părțile să facă dovada cheltuielilor de judecată cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra 
fondului, și prevederile art. 14 alin. (5) din acest Cod care statuează în următorul fel: ”Instanța este obligată, în 
orice proces, să supună discuției părților toate cererile, excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate” 
(sublinierea este a autorului). 



bucură de libertate deplină atât în aprecierea circumstanțelor reținute pentru 
motivarea acesteia, cât și în determinarea cuantumului onorariului care se va 
putea recupera de către justițiabil de la partea adversă. Mai mult, instanța își 
poate exercita această prerogativă fără ca justițiabilul, care nu-și va recupera o 
parte din cheltuielile de judecată, să beneficieze de o posibilitate expres 
garantată de lege, pentru exprimarea propriei poziții, în cadrul unei proceduri 
contradictorii. Lipsa unor limite clare în cadrul cărora prerogativa instanței 
poate fi exercitată a dat naștere la un fenomen previzibil: unele instanțe31 au 
început să reducă în mod sistematic onorariile avocaților, inclusiv la sume 
umilitoare, de 5 (!) lei. 
Jurisprudența născută în temeiul noii norme confirmă cele mai sus expuse. În 
Decizia nr. 4966 din 6 septembrie 2013 Curtea de Apel Târgu Mureș,32 Secția 
a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a statuat în sensul reducerii 
onorariului avocațial, printre altele, pentru motivul că tipul de cauză soluționată 
(recuperarea taxei pe poluare) a fost ”extrem de mediatizată, atât în privința 
pașilor care trebuia urmați de contribuabil, cât și în privința șanselor de 
reușită a cererilor”. Curtea de Apel Cluj-Napoca, Secția a II-a civilă, de 
contencios administrativ și fiscal, a socotit în Decizia nr. 964 din 22 ianuarie 
2015,33 ca fiind justă reducerea onorariului avocatului de la 3100 lei la 1400 
lei, statuând în sensul că în materia reducerii onorariilor instanțele de judecată 
dispun de o marjă de apreciere largă, pentru ”a face aprecieri subiective pe 
chestiuni factuale”, ca o manifestare a ”esenței atribuțiilor jurisdicționale”.  
În asemenea condiții o regândire a reglementării actuale este necesară în special 
în ceea ce privește procedura reducerii onorariilor, care trebuie transformată în 
una contradictorie, și limitarea dreptului discreționar al instanțelor privind 
reducerea onorariilor prin prevederea unor onorarii minimale de recomandare 
ca limite inferioare ale acestei reduceri. 
Instituția neutilizată a administrării probelor prin avocați 
Prin OUG nr. 138/2000 a fost introdusă în legislația procesuală civilă a 
României instituția administrării probelor prin avocați. Chiar dacă această 
instituție dăinuie și în prezent, nu se cunosc situații în care aceasta să fi fost 
utilizată.34 Aceasta în principal, deoarece instanțele de judecată nu întreabă 
părțile dacă doresc să utilizeze această procedură conform art. 367 din NCPC, 
chiar dacă utilizarea acesteia atrage o reducere a taxelor judiciare de timbru în 

                                                 
31 http://www.clujust.ro/o-noua-tendinta-instante-judecatorii-taie-onorariile-avocatilor/ 
32 http://portal.just.ro/43/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=1257 
33 A se vedea: 
http://www.curteadeapelcluj.ro/Jurisprudenta/sectia%20comerciala/Comercial%20trim%201%202015.pdf p. 
72. 
34 https://www.juridice.ro/104695/exigente-ale-conduitei-partilor-si-avocatilor-in-asigurarea-duratei-
rezonabile-a-proceselor.html 



cuantum de 50% conform art. 45 alin. (1) lit. h) coroborat cu art. 45 alin. (2) 
teza II. din OUG nr. 80/2013. 
Prin lipsa informării părților de posibilitatea administrării probelor prin această 
modalitate se creează un impediment la liberul acces la justiție, în sensul, că 
părțile sunt supuse unui regim mai oneros al taxelor de timbru și eficacitatea 
administrării probelor este de multe ori inferioară fiindcă durata administrării 
acestora este mai lungă. De aceea se impune încurajarea instanțelor să 
prompună această modalitate de administrare a probelor, chiar și prin 
intermediul unor măsuri legislative.” 
 
  Așadar, din cele mai sus menționate în cadrul studiului efectuat de 
către colegul nostru, domnul avocat dr. Szekely Janos jr. rezultă o serie de 
cauze ale încălcării dreptului cetățeanului de a accesa în mod liber serviciile 
justiției. Parte dintre ele au fost și sunt percepute la modul corespunzător de 
către avocații din Baroul Satu Mare, iar parte dintre cele menționate de către ei 
pot fi subiectul unor viitoare studii. 

 

D  E  C  A  N 

avocat Dan Mihai Șuta 
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UNIUNEA NATION.ALA A BAROURILOR DIN ROMANIA , 

Doninului Avocat dr. Gheorghe FLOREA 
PRE§EDINTELE UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA 

Stiniate Doninule Pre,edinte, 

BAROUL TIMI~, legal reprezentat prin DECAN Av. dr. Sergio I. STANILA, 

vii inaintam prezentul 

RAPORT SCRIS 

privind problematica ce constituie tema Congresului AvocaµIor 2017, ''Accesul la 
justiJie in Romania. Realitafi din perspectiva profesiei de avocat. Propuneri", in 
raport de situatia concreta a Baroului Timi~. 

Accesul la justiµe reprezinta indubitabil un drept fundamental al cetareanului, consacrat in art. 21 
din Constituria Romaniei, precum ~i la nivel internarional, respectiv in art. l 0 din Dedararia 
Universala a Drepturilor Omului ~i in art. 14 pct. I din Pactul Internarional cu Privire la Drepturile 
Civile ~i Politice. 

Accesul la justiµe se realizeaza in mod efectiv direct, respectiv atunci cand cetareanul in mod 
personal utilizeaza mijloacele procesuale puse la dispoziria sa de legiuitor sau indirect, prin 
intermediul unor reprezentan~i , respectiv prin curator sau avocat, in cauzele in care legea prevede 
obligativitatea asistenrei judiciare prin avocat. 

Rezolutia nr. (81) 7 a Comitetului Minifjtrilor catre Statele Membre privind 
Mijloacele de Facilitare a Accesului laJustitie, adoptata de Comitetul Mini§trilor in 14 mai 
1981 , la a 68-a reuniune a delegatilor mini§trilor, prevede in Anexa, intre alte principii: "D -
Costul justitiei: 11. lntroducerea unei ac/iuni in instan/ii nu poate .fi condifionata de plata 
efectuata catre stat de una din parfi a unei sume nejusti.ficat de mare in raport cu spefa 
dedusii judecii/ii. 12. Jn miisura in care cheltuielile de procedurii constituie un obstacol evident pentru accesul la justifie, 
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daca esf,e posibil ele trebuie reduse sau eliminate. Sisternul cheltuielilor de procedura 
trebuie exarninat in vederea sirnplificarii sale". 1 

Pre§edintele UNBR, Domnul Avocat dr. Gheorghe FLOREA, afirma di avem o Europa in care 
"exista o jus tifie cu douii. viuze - una pentru cei care au resurse maUria/,e suficiente ;i Jae fafil, cu llfUrinfa la costuri/,e 
pe care /,e suportii. un proces fl, o justifie care esu desemnatii. a servi mqjoritafii cetaJenilor europeni, oameni cu venituri 
medii sau reduse ;i fn /,egii.tura cu care esf,e necesara inurvenfia statala pentru a reg/,ementa sprijinul efectiv prin resurse 
financiare pentru asigurarea accesului la justifie!''2 

Yorn prezenta in fiecare caz in parte problemele intalnite in cadrul Baroului Timi~, respectiv in 
cauzele aftate pe rolul instanrelor de judecata in raza ciirora i~i exercita atributiile Baroul Timi~. 

1. lnstitu!ia curatorului special 

1.1.nu.mirea curatorului de catre instanta de judecata; condipile cerute de lege 
pentru ca un avocat sa poata fi nuinit curator; 

1. 2. specializarea avocatului nuniit curator; 
1.3 .nivelul remunerapei acordata curatorului; 
1.4.persoana in sarcina careia se stabile~te obligapa de plata a remunerapei 

curatorului; 
1.5.exercitarea caii de atac de catre curator, in ipoteza in care hotararea 

pronuntata este defavorabila persoanei reprezentate. 

Activitatea de curator special este reglementata de mai multe texte normative, respectiv: 
- art. 91 1 alin. l din Statutul Profesiei de Avocat, potrivit ciiruia avocatul poate indeplini activitatea 

de curator special, in conditiile legii. In cadrul activitatii judiciare, in indeplinirea acestei sarcini, 
avocatul are toate drepturile §i obligatiile reprezentatului legal. 
art. 9 11 alin. 5 din Statutul Profesiei de Avocat, potrivit ciiruia plata remuneratiei pentru 
activitatea de curatela care se suporta din bugetul statului se efectueaza numai prin barou. 
Sumele destinate platii remuneratiilor pentru activitatea de curatela, stabilite prin incheierea 
instantei, se vireaza intr-un cont distinct deschis de fiecare barou. 
art. 58 alin. 1 Cod Procedura Civila, potrivit ciiruia, in caz de urgenta, dacii persoana fizicii 
lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanta, la 
cererea partii interesate, va numi un curator special, care sa o reprezinte pana la numirea 
reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanta va numi un curator special in caz de 
conflict de interese intre reprezentantul legal §i eel reprezentat sau cand o persoana juridicii ori o 
entitate dintre cele prevazute la art. 56 alin. (2), chemata sa stea in judecata, nu are reprezentant. 

1 A sc vcdca Monica Livcscu, - htt12s:/ /www.juridicc.ro/315874/incalcarile-aduse-dreptului-de-acces-la-justitie-si-drcpn1lui-dc-proprictatc-prin-oug
nr-802013-privind-taxde-judiciarc-de-timbni html 

2 A sc vedca: Ghcorghc Florea,"Dcsprc acccsul la justiµc" - llirps://www.juridicc.ro/ 484 720/ despre-acccsul-la-justitic.html - dccembric 2016. 
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art. 58 alin . 3 Cod Procedura Civila, potnv1t caruia numirea acestor curatori se va face de 
instanta care judeca procesul, dintre avocatii anume desemnati in acest scop de barou pentru 
fiecare instanta judecatoreasca. Curatorul special are toate drepturile §i obligatiile prevazute de 
lege pentru reprezentantul legal. 

- art. 58 alin. 4 Cod Procedura Civila, potrivit caruia remunerarea provizorie a curatorului astfel 
numit se fixeaza de instanta, prin incheiere, stabilindu-se totodata §i modalitatea de plata. La 
cererea curatorului, odata cu incetarea calitatii sale, tinandu-se seama de activitatea desla§urata, 
remunerapa va putea fi majorata. 

Astfel, pentru inceput, legiuitorul stabile~te ca instan!a de judecata, la cererea par!ii interesate, in 
caz de urgenta, numqte un curator special in urmatoarele situatii (art. 58 alin . l ~i alin. 2 CPC): 
l) daca persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant 

legal; 
2) in caz de conflict de interese intre reprezentantul legal §i eel reprezentat; 
3) daca persoana cu capacitate de exercitiu restransa a drepturilor civile nu arc reprezentant legal 

~i nu poate sta in justitie; 
4) cand o persoana juridica ori o entitate dintre cele prevazute la art. 56 alin. 2 CPC, chemata sa 

stea in judecata, nu are reprezentant. 

Din lecturarea dispozipilor art. 58 alin. 3 CPC, rezulta ca Baroul are atributul 
desemnarii avocaµIor care pot fi nwniti curatori, Iara ca legiuitorul sa stabileasca 
anwnite condipi speciale. in legatura cu vechimea avocatului care poate fi numit curator, nu 
exista nicio dispozitie care sa limiteze accesul avocatului la aceasta institurie procesuala. Singura 
limita ar fi aceea a avocatului stagiar, care ar putea fi numit curator doar in cauzele de competenta 
judecatoriilor. in cadrul Baroului Timi~ ne-am confruntat cu aceasta problema, in conditiile in care 
in ~edinta din data de 12.02.2013 Consiliul Baroului Timi~ a impus o limita de vechime de l 0 ani 
pentru avocatii care doresc sa se inscrie in Registrul avocatilor care pot fi desemnati de instantele 
judecatorqti, in conditiile legii, in calitate de curatori speciali. 

Avocarii Baroului Timi~ au sesizat ca numirea in cauzele civile a curatorilor de pe lista comunicata 
instantelor de catre Baroul Timi~, nu respecta criteriul unei repartizari aleatorii, numirea fond 
discretionara mai ales in situatiile in care anumiri magistrati desemneaza in aceaa~i ~edinra de 
judecata acela~i avocat, in detrimentul celorlalti avocati inscri~i pe lista curatorilor. Este evident ca 
aceste desemnari nu au la baza criterii obiective. La nivelul Baroului Timi~ incercam incheierea 
unui Protocol cu instantele de judecata, care sa rezolve aceste disfuncrionalitati, insa o reglementare 
clara ~i unitara a condiiiilor prevazute de lege pentru aceasta activitate ar fi in masura sa elimine 
discrepantele intre reglementarile diferite care ar putea fi stabilite de fiecare Barou in parte. 

in legatura cu specializarea avocatului inscris in Registrul avocatiJor care pot fi 
desemnap de instantele judecatore§ti, in conditiile legii, in calitate de curatori 
speciali, atata timp cat legiuitorul nu solicita vreo conditie speciala in acest sens, nefigurand 
aceasta specializare in Registrul intocmit de Barouri, instantele nu pot realiza o desemnare a 
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curatorului care sa raspunda dezideratului asigurarii unui acces efectiv la justirie pentru cetiitean. 
Evident, ar exista ~i pericolul ca anumite specializari sa nu fie acoperite, in ipoteza in care avocatii 
inscri~i in Registrul intocmit de Barouri opteaza doar pentru anumite specializiiri. 

in ceea ce prive~te nivelul rem.unerapei acordata de instanti avocatului desem.nat 
curator, in cadrul Baroului Timi~ principalele probleme intfilnite sunt cuantumul derizoriu in 
anumite situatii al remuneratiei acordata de instantii, precum ~i stabilirea obligatiei de plata in 
sarcina persoanei reprezentate. 

Sunt situapi in care instanrele de judecata din raza de competenra a Baroului Timi~ acorda 
remuneratii pornind de la 30 de lei sau de la 50 de lei, sume derizorii, in raport de munca prestata 
de curatorul avocat. Intrucat in prezent nu exista niciun fel de reglementare a cuantumului minim 
sau maxim al remuneratiilor respective, se poate ajunge la aprecieri subiective din partea 
judecatorului, nivelul remuneratiilor neraspunzand dezideratului privind asigurarea accesului la 
justitie. 

In lipsa unor reglementari, credem ca ar trebui create standarde ~i bune pract1c1 cu pnVlre la 
cuantumul remunerariei cuvenite curatorului litis, pentru a cre~te calitatea serviciilor prestate in 
acest domeniu. Un reper in stabilirea nivelului remuneratiei acordata curatorului ar putea fi 
Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite pentru furnizarea serviciilor de asistenra judiciara 
in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de 
asistentajudiciara ~i/sau de reprezentare ori de asistenta extrajudiciarii, precum ~i pentru asigurarea 
serviciilor de asistenra judiciara privind accesul internarional la justirie in materie civila ~i 
cooperarea judiciara internarionala in materie penalii semnat intre Ministerul justitiei ~i UNBR, 
inregistrat sub nr. 48.025/2015 ~i, respectiv, 21-DCAJ-2015. 

In fine, tot legat de aceasta problema, apreciem ca trebuie sa se rina cont de situariile in care 
curatorii avocari sunt platitori de TVA, context in care instantele trebuie sa aprecieze acest lucru la 
stabilirea cuantumului final al remunerapei acordate; remuneraria finala trebuie stabilita in funqie 
de suma neta care ramane curatorului, dupa colectarea ~i achitarea TVA-ului la bugetul de stat. 

A doua problem.a intalnita in ceea ce prive~te institupa curatorului special, o 
reprezinti stabilirea obligapei de plata in sarcina persoanei reprezentate. Apreciem 
ca aceasta conduita nu raspunde exigenrelor art. 48 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru, care permite avansarea remunerariei curatorului de catre reclamant, acesta avand interes 
in continuarea procesului. Sumele avansate cu titlu de remuneratie a curatorului special se includ in 
cheltuielile de judecata §i vor fi puse in sarcina partii care pierde procesul. Arata timp cat instanta de 
judecata, reclamantul nu reu~esc sa ii identifice pe eel reprezentat de curator, avocatul desemnat in 
aceasta calitate nu are parghiile legale pentru a-~i putea recupera de la acesta remuneraria la care 
are dreptul. 
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in legituri cu exercitarea c iii de atac de citre curator, in ipoteza in care hotararea 
pronun!ata este defavorabila persoanei reprezentate, problema sesizata o constituie calitatea, 
obliga!ia curatorului de a exercita sau nu aceasta cale de atac. 

Durata mandatului de curator special, atribuit prin hotarare judecatoreasca unui avocat dintre 
avocatii anume desemnap in acest scop de barou pentru fiecare instanta judecatoreasca este 
reglementata de urmatoarele texte de lege: 
1) art. 58 alin . I CPC - pana la numirea reprezemamului legal, potrivi t legii. 
2) art. 58 alin. 4 CPC - la cererea curatorului , odata cu incetarea calitapi sale, iinandu-se seama de 

activitatea desla§urata, remunerapa va putea fi majorata. Ar rezulta din interpretarea acestui 
text de lege, ca incetarea calita~ii curatorului se poate dispune/realiza prin hotararea 
judecatoreasca prin care instan!a solu!ioneaza cauza. Avem in vedere, in interpretarea data, 
prima teza a art. 58 alin. 4 CPC, potrivit caruia remunerarea provizorie a curatorului astfel 
numit se fixeaza de instanta, prin incheiere, stabilindu-se totodata §i modalitatea de plata. 

3) art. 80 alin. 4 CPC - cand legea prevede sau cand circumstanieie cauzei o impun pentru a se 
asigu ra dreptul la un proces echitabil, judecatorul poate numi pentru oricare parte d in proces 
un reprezentant in conditiile art. 58 alin. (3), aratand in incheiere limitele §i durata 
reprezen tarii . 

Conpnutul mandatului atribuit de instanta de judecata avocatului desemnat curator special este 
reglementat de art. 58 alin. 3 teza a II - a C PC §i art. 9 11 alin . 1 din Statutul Profesiei de Avocat, 
potrivit carora curatorul special are toate drepturile §i obligatiile prevazute de lege pentru 
reprezentantul legal. 

Suntem a§adar in ipoteza in care, odata numit prin incheierea instan!ei de judecata, avocatul 
curator special este reprezentantul legal al par!ii, mandatul sau fiind limi tat in timp, respectiv fie 
pana la numirea reprezentantului legal, in condiriile Codului Civil §i al legilor speciale, fie pana la 
incetarea calita!ii sale care, a§a cum am aratat, poate fi dispusa de instania de judecata prin 
hotararea prin care solu!ioneaza cauza. 

in calitate de reprezentant legal al par!ii, avocatul curator special are exact acelea§i drepturi §i 
obligarii procesuale ca §i partea pe care o reprezinta. De asemenea, avocacul curator special a re §i 
urmare§te exact acela§i interes procesual ca §i partea pe care o reprezinta, mandatul sau fiind mult 
mai complex §i mai cuprinzator decat mandatul acordat unui avocat in condiriile Legii nr. 5 1I 1995 
§i ale Statutului Profesiei de Avocat. 

Faptul ca instanta de judecata nume§te curatorul special dintre avoca!i, nu inseamna, m op1ma 
noastra, ca aceasta institu!ie juridica - a curatorului special - poate fi asimilata doar institu!iei 
avocatului, urmand a avea doar drepturilc §i obliga!iile acestuia. Argumentul ii constituie calitatea 
de reprezentant legal pe care legea o confera avocatului curator special. in consecin!a, in mod cert, 
reprezentantul legal al par!ii (avocatul curator special) are interes procesual in a declara o cale de 
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atac impotriva une1 hotarari judecatore~ti defavorabile partii, pentru ca partea reprezentata are 
acest interes. 

Totu~i, raportat la cazurile de incetare ale mandatului de curator special mai sus analizate, se pot 
distinge doua ipoteze: 
1) ipoteza 1, in care instanta dispune/ constata prin hotararea judecatoreasca pe care o pronunta, 

incetarea calitatii curatorului. Apreciem ca in aceasta ipoteza avocatul curator special nu mai 
are calitatea de reprezentant legal al partii in dosarul solutionat, context in care nu mai poate 
exercita drepturi procesuale, nu mai poate exercita cai de atac. Aceasta interpretare poate fi 
raportata ~i la dispozitiile art. 412 alin. 1 pct. 4 CPC, potrivit carora judecata cauzelor se 
suspenda de drept prin incetarea f unqiei tutorelui sau curatorului, pana la numirea unui nou 
tutore sau curator. De asemenea, potrivit art. 184 alin. 3 CPC, termenul procedural nu incepe 
sa curga, iar daca a inceput sa curga mai inainte, se intrerupe fata de eel lipsit de capacitate de 
exercitiu ori cu capacitate de exerci~iu restransa, cat timp nu a fost desemnata o persoana care, 
dupa caz, sa ii reprezinte sau sa ii asiste. 

2) ipoteza 2, in care instania nu dispune/constata prin hotararea judecatoreasca pe care o 
pronunia, incetarea calita!-i i curatorului . Apreciem ca in aceasta ipoteza, avocatul desemnat 
curator special, in calitate de reprezentant legal al partii, trebuie sa aprecieze existenta 
imeresului procesual al parpi pe care o reprezintii in a declara calea de atac reglementata de 
legea procesuala impotriva hotararii judecatore§ti defavorabile. Legiuitorul stabile~te ~i in 
sarcina avocatului, care aqioneaza in temeiul contractului de asistenta j uridica, potrivit art. 87 
alin. 2 CPC, dreptul de a face, chiar fa.ra mandat (fa.ra mandat pentru calea de atac), orice acte 
pentru pastrarea drepturilor supuse unui termen §i care s-ar pierde prin neexercitarea lor la 
timp §i poate, de asemenea, sa introduca orice cale de atac impotriva hotararii pronuntate. In 
aceste cazuri, toate actele de procedura se vor indeplini numai fata de parte. In cazul avocatului 
curator special, reprezentant legal al parµi, fa.ra a putea califica ca fiind o obliga!ie declararea 
caii de atac (nefiind reglementata expres de legea procesuala), in mod evident primeaza interesul 
procesual al partii reprezentate de a ataca o hotarare judecatoreasca defavorabila partii, mai 
ales in condipile in care trecerea termenului ar prejudicia interesele acesteia. Scopul institutiei 
curatorului il reprezinta asigurarea dreptului cetateanului la un proces echitabil ~i , respectiv, 
asigurarea dreptului la aparare. in cazul in care avocatul curator special declara calea de atac, 
apreciem ca remuneratia acestuia pentru aceasta activitate, se stabile~te de instan!a competenta 
sa soluponeze calea de atac, conform dispozipilor legale. 

Credem ca este necesara o interven!ie a legiuitorului, care sa stabileasca con!inutul ~1 limitele 
mandatului legal atribuit de instanta de judecata curatorului . 
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2.1 .Asistenta judiciari, urmarea adllliterii cererii de acordare a 
ajutorului public judiciar 

Acordarea ajutorului public judiciar, potrivit actualei reglementari, este insuficienta. Relativ la acest 
aspect, in mod indreptatit s-a sustinut ca: «fn realitate suntern fn categoria Jiirilor care asiguram ajutor fntr-o o 
ca;:::,uisticii extrern de redusii, fn care se acordii ajutor gratuit pentru acces la justifu Ji cu resurse financiare extrern de 
reduse alocate de la buget, dar generos acordate prin puterea de apreciere de la ca;:::, la ca;:::, a judeciitorului, care poate 
acorda scutiri de taxe de timbru, reduceri de tax ii de timbru, ej aloniiri etc., aprobare de pliiJi pentru onorarii cuvenite 
experfilor, mediatorilor, cuvenite altor participanJi la justifie etc .. De;:::,echilibrul creat fn justifie este unul evident cdta 
vrerne una dintre parfi este sprijinitii financiar!'fJ. 

$i la instantele din raza Baroului Timi~ ajutorul public judiciar constand in asistenta judiciara din 
partea unui avocat se acorda in situa!ii relativ rare, sumele stabilite cu titlu de onorarii avoca!iale 
fiind de foarte multe ori mici, incapabile sa asigure calitatea activitatii prestate de avocat. De cele 
mai multe ori, onorariile fixate nu se raporteaza la Protocolul incheiat intre Ministerul dejustitie §i 
UNBR. 

2. 2 .Asistenta judiciari o bligatorie in alte cauze de cat cele penale, 
atunci cind nu este urmarea adllliterii cererii de acordare a 
ajutorului public judiciar 

Avem in vedere cauzele al caror obiect ii reprezinta emiterea ordinelor de proteqie sau refugia!i, 
precum ~i altele, in care legile speciale reglementeaza obligativitatea asistentei judiciare prin avocat. 

Practica instan!elor de judecata din Timi~ este u§or inconstanta, in sensul ca exista situa!ii in care 
Baroul Timi~ prime~te solicitari din partea instan!elor de a desemna avocat din oficiu, care sa 
asigure reprezentarea/ asistarea part.ii din dosar, precum ~i situa!ii in care instan!ele de judecata 
admit ~i in aceste dosare cereri de acordare a ajutorului public judiciar constand in suportarea 
onorariului avocaiial. A doua categorie de situaiii a fost analizata la pct. 2.1. 

in ceea ce prive~te solicitarile instanrei de a desemna avocari din oficiu care sa as1gure 
reprezentarea/asistarea parrii in cauzele in care legea prevede aceasta obligativitate, in cele mai 
multe situarii nu se stabile~te un onorariu cuvenit avocatului care este/va fi desemnat. 

Intrucat Protocolul incheiat intre Ministerul Justi!iei ~i UNBR in anul 2015 cuprinde reglementari 
in acest sens, poate ca s-ar impune intervenpi ale legiuitorului care sa stabileasca in mod expres 

3 A sc vcdca Ghcorghc Florca,"Dcsprc acccsul lajusti\ic" - https://www.juridicc.ro/484720/ dcsprc-accesul-la-justitic.html- dccembric 2016. 
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obligatia instanrei de judecata de a fix.a cuantumul onorariului cuvenit, atunci cand emit adrese 
catre Barouri pentru desemnarea avocatilor in aceste cauze. 

2.3.Asistentajudiciara obligatorie din oficiu in cauzele penale 

Problemele intalnite in acest sector sunt mai vechi, concentrate in jurul stabilirii cuantumului 
onorariilor avocapale cuvenite avocatului pentru activitatea prestata. Exista inca situatii In care se 
procedeaza la aprecieri subiective asupra cuantumului onorariilor, reducandu-se in mod 
discretionar ~i arbitrar. 

Sumele stabilite prin Protocol sunt oricum destul de scazute, diminuarea acestora 1acand de multe 
ori derizoriu onorariul final cuvenit avocatului. 

in mod evident, se impune o interven~ie rapida asupra reglementarilor existente, care sa nu rnai 
permita aprecieri subiective asupra cuantumului onorariilor avocariale. 

in Romania, plata cuvenita avocatilor pentru asistenta din oficiu este de cinci ori mai mica decat cea 
care se aplica in Franra, sens In care protocolul privind remunerariile cuvenite la asistenta judiciara 
ar trebui sa fie moclificat. 

Raportul a Jost intocmit pe baza materialelor puse la dispozi#e de Doamna Av. dr. 
Florina POPA - membru al Consiliului Baroului Timi~) Domnul Av. Cristian BANDA -
membru al Consiliului Baroului Timi~J Prodecan al Baroului Timi~, Domnul Av. dr. 
Sergiu I. STA.NILA. - Decan al Baroului Timi~, precum ~i a cererilor formulate de unii 
avocaJi din Baroul Timi~, a observaJiilor ~i discuJiilor avute in cadrul Consiliului 
Baroului Timi~ in ~edinJa din data de 31.01.2017. 

TIMI~OARA, la data de 6 Februarie 2017 

Cu deosebita consideraJiune, 
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