
Cerere de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară  

Domnule Decan, 

 Subsemnatul(a)……………………………………………………………….…domiciliat(ă) în localitatea 

…………..…........... str. ………………..……………….…… nr. ……., bloc ….…, sc. …….. , et. ….…, apt. …….., 

județ/sector…….............…, avocat definitiv/stagiar în cadrul Baroului Ilfov având sediul profesional în localitatea 

………………………, str. ………………………… nr. ……., bloc……., sc. ……., et. ……., apt. …….,               

județ/sector …..........................,  și forma de exercitare a profesiei ………………………………………………., cu dreptul 

de a pune concluzii la judecătorii ………., tribunal ………., Curtea de Apel ……, Înalta Curte de Casație și Justiție ………. 

și Curtea Constitutională ………., în temeiul art.81 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.51/1995 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, solicit să fiu înscris(ă) în Registrul de Asistență Judiciară al Baroului Ilfov și, respectiv, în 

Registrul Național de Asistență Judiciară al Uniunii Naționale a Barourilor din România în vederea acordării asistenței 

judiciare și extrajudiciare în următoarele cauze: 

a) penale - urmărire - noapte; 

                                 - sărbători legale; 

                                 - penitenciare; 

                                 - locuri de detenție; 

 - instanțe 

                  - civile; 

                  - militare; 

b) civile; 

c) comerciale; 

d) administrative; 

e) muncă și asigurări sociale; 

f) refugiați; 

g) azilanți; 

h) protecția copilului. 

 Solicit sa fiu repartizat(ă) în cauzele aflate: 

1. Judecătoria Buftea 

2. Judecătoria Cornetu 

3. Tribunalul Ilfov 

4. Urmărire penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu + poliție 

5. Urmărire penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea + poliție 

6. Urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov 

(încercuiți de la “a” la “h” precum și de la 1 la 6 - în funcție de opțiunea dvs.) 

 Totodată, menționez că mă oblig să respect în totalitate și necondiționat îndatoririle ce îmi revin în legătură cu 

asigurarea asistenței judiciare și extrajudiciare, astfel cum rezultă din dispozițiile Codului de Procedură Penală, Codului de 

Procedură Civilă, Legii nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutului Profesiei de Avocat cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentului pentru organizarea Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului 

Ilfov și din dispozițiile Procedurii solicitării și desemnării avocaților din oficiu în vederea asigurării asistenței juridice 

obligatorii, precum și din toate celelalte hotărâri ale organelor colegiale de conducere ale profesiei. 

 Pentru contactare solicit sa fiu apelat(a) la nr. tel……………………..………………., 

 e-mail:……………………………………………….. și/sau fax …………………………………… 

 Data:                                                              Semnatura,  

 

- DOMNULUI DECAN AL BAROULUI ILFOV - 


