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Către, 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Domnului Marius Badea TUDOSE, Preşedinte 

Stimate domnule Preşedinte, 

În temeiul dispoziţiilor art. 6, Capitolul II .din Protocolul închei~t la data de 
H.05.2011, între Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a 
Barourilor din România, vă comunicăm următoarele: 

Stabilirea persoanei care va suporta sau avansa remuneratia cuvenita 
c11ratorului special atunci când numirea acestuia se face în condiţiile art. 167 
C()roborat cu art. 58 aJin.(4)1 din noul Cod de procedură civiJă si cuantumul acestei 
remuneratii constituie probleme care au generat si genereaza distorsiuni în 
asigurarea corectă a concursului Barourilor la aplicarea echitabilă a noului Cod de 
procedură civilă. 

Codul de procedură civilă face referire numai la stabilirea onorariului 
provizoriu prin încheiere, la posibilitatea majorării acestuia şi la stabilirea 
modalităţii de plată. Dispoziţiile normative sunt incomplete deoarece utilizarea 
noţiunii de modalitate de plată induce ideea că reglementarea vizează instrumentele 
de plată, tehnice şi nu se referă la stabilirea persoanei care va avansa onorariul 
provizoriu. 

În practica judiciară avansul onorariului provizoriu este pus în sarcina 
reclamantului, sub sancţiunea suspendării judecării cauzei. În lipsa unei 
reglementări clare sau a uneia asemănătoare celei aplicabile în procedura penală, cu 

1 Art. 58 alin . (41 are următorul conţin ut „Remunerarea provizorie a curatorului astfel numii se fixează de instanţă, prin încheiere, stabilindu-se totodată şi 
morlalitllfea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calitntii sale, ţinându-se seama de activitatea desfllşurată, remunernţia va putea 'fi majorata. " 
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stabilirea unor fonduri publice din care să se acopere iniţial aceste onorarii 
provizorii, a rămas ca practica să ofe.-e 1111 răspuns adecvat, ţinându-se seama de 
scopul reglementării acestei instituţii, dar şi de accesul Ia justiţie al reclamantului. 

Avocatul desemnat curator arc dreptul la remuneratie. Din moment ce statul a 
legiferat această formă de asistenţă judiciară în favoarea pârâtului, trebuia în acelaşi 
timp să aloce şi mijloacele financiare necesare transpunerii în fapt a acesteia, iar nu 
să transfere costurile legate de remuneraţia curatorului special în patrimoniul 
reclamantului. Solutia conform .căreia toate cheltuielile legate de proces ar trebui să 
fie ·suportate de către reclamantul care apelează la instanţa de judecată, nu poate fi 
primită, întrucât curatela specială constituie o garanţie strâns legată de ordinea 
publică, fiind necesar a fi susţinută din fonduri publice, astfel încât să nu se aducă 
atingere dreptului de acces la justiţie al reclamantului indirect. 

Prin urmare propunem modificarea legislaţiei . in acest sens şi . elaborarea unei 
Hotărâri pentru adoptarea de· bune practici În vcde.-ea sfabilirii unei modalităţi 

corecte de stabilire a onorariului curatorului special. 

Cu speranţa că şi de acestă dată ne veţi acorda acelaşi sprijin ca şi până În 
prezent, vă mulţumim anticipat! 

Cu aleasă consideraţie, 

Vicepreşedinte 

Coordonator DCAJ 

Av. Dr. Petruţ CIOBA 
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