UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 29-30 martie 2013

HOTĂRÂREA NR. 10
privind adoptarea Memorandumului referitor la asistenţa judiciară, dezbătut la
întâlnirea reprezentanţilor serviciilor de asistenţă judiciară de la Cluj, din 22 - 23
februarie 2013
Congresul Avocaţilor, întrunit la 29 - 30 martie 2013 în Bucureşti, constituit în
conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând act de dezbaterile care au avut loc cu ocazia întâlnirii dintre reprezentanţii
serviciilor de asistenţă judiciară, care a avut loc la Cluj, la 22 - 23 februarie 2013,
HOTĂRĂŞTE
Adoptarea prezentului Memorandum privind activitatea de asistenţă judiciară:
1. Activitatea privind organizarea şi desfăşurarea asistenţei judiciare să fie astfel
reglementată de autorităţi şi de organele profesiei încât să se respecte cu stricteţe
principiile fundamentale ale asistenţei judiciare.
2. Cu privire la organizarea asistenţei judiciare prin barouri, Congresul avocaţilor
reafirmă că independenţa profesiei de avocat este singura garanţie reală a respectării
dreptului la apărare iar orice demers care ar tinde la subordonarea avocatului prin forme
instituţional-organizatorice de modificare a cadrului legal actual, este de natură să aducă
o gravă atingere construcţiei statului de drept.
3. Protocolul dintre U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei să fie completat prin includerea
unor noi categorii de prestaţii avocaţiale precum şi a unor prevederi prin care să se
garanteze achitarea la timp a remuneraţiilor cuvenite pentru serviciile prestate şi
asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii de asistenţă
judiciară.
4. Să se solicite expres Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al
Magistraturii şi Ministerului Justiţiei să faciliteze cât mai rapid organizarea unei întâlniri
de lucru a coordonatorilor serviciilor de asistenţă judiciară cu reprezentanţi ai instanţelor
şi parchetelor din ţară, pentru ca disfuncţionalităţile rezultând din necunoaşterea ori
ignorarea protocolului încheiat cu Ministerul Justiţiei să poată fi depăşite.
5. În acţiunile de pregătire profesională continuă iniţiate de I.N.P.P.A. şi I.N.M. şi
facultăţile de drept agreate de U.N.B.R. să se dezbată şi să se propună instituirea unor
garanţii legale privind respectarea onorariilor stabilite prin Protocolul încheiat de
U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei precum şi a condiţiilor de fond şi formă în care se
realizează asistenţa prin avocat.
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6. Departamentul de Coordonare a Asistenţei Judiciare din cadrul U.N.B.R. să
tipărească şi să distribuie către barouri o broşură cu toate regulamentele în materie
elaborate de barouri, pentru a facilita astfel schimbul de experienţă dintre barouri.
7. Să se clarifice, în dialog cu Ministerul Justiţiei şi cu Consiliul Superior al
Magistraturii, conform reglementărilor din Noul Cod de procedură civilă, modul de
implicare a barourilor în asigurarea funcţionării instituţiei curatorului litis.
8. Este necesară organizarea periodică de întâlniri de lucru a reprezentanţilor
serviciilor de asistenţă judiciară, prin care să se contribuie la cristalizarea unei practici de
lucru unitare în acest domeniu.
9. Este recomandabilă includerea în Programul naţional de pregătire profesională
continuă a avocaţilor a unui modul special de perfecţionare pentru avocaţii înscrişi în
tabloul asistenţei judiciare.
pentru Prezidiul Congresului
P R E Ş E D I N T E U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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