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Prezentare APD / Fii SIR / Student ProBono 
 

Asocia ia Pro Democratia (APD) este o organizaţieă neguvernamental ,ă

non-profit şiănepartizan ,ăînfiinţat ăînăanulă1990.ăAPDăareăînăprezentă31ădeă

cluburiăînăcareăactiveaz ăpesteă1000ădeăcet ţeni (voluntari şi membri). 

Misiunea Asociaţiei Pro Democraţiaă esteă deă aă înt riă democraţia la nivel 

naţional şi internaţională prină stimulareaă particip rii civice. Domeniile de 

interes ale Asociaţieiă Proă Democratiaă sunt:ă îmbun t ţirea relaţiei între 

aleg toriă şi aleşi, corectitudinea procesului electoral, educaţiaă civic ,ă

participareaă cet ţenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, 

transparenţa instituţiilor publice şiăcontrolulăsociet ţii civile asupra acestora, 

respectarea drepturilor omului. 

 

FII SIR! – Student Implicat în Comunitate se înscrie în logica proiectelor 

deă pân ă acumă implementateă deă c treă AsociaţiaăProăDemocraţia.ă Esteă ună

proiectăfinanţatăprinăgranturileăSEEă2009-2014, în cadrul Fondului ONG în 

România,ă sumaă cuă careă esteă finanţată acestă proiectă esteă deă 73.475,64 

EURO,ăvaloareăcareăvaăacoperiă90%ădinăcosturileăproiectuluiăaăc ruiădurat ă

esteă deă 18ă luniă şiă vizeaz ă subcomponentaă 1.1ă – participare la luarea 

deciziilorăşiă implicareăcomunitar .ăAsociaţia Pro Democraţia îşiăpropuneăs ă

îmbun t ţeasc ă gradulă deă participare a tinerilor în viaţaă comunit ţii, 

încurajareaăcet ţeniei active fiind una dintre misiunile Asociaţiei. Echipa de 

proiectă deruleaz ă activit ţiă înă vedereaă implic riiă tineriloră înă soluţionarea 

problemeloră comunit ţii.ă Deă asemenea,ă voră fiă susţinuteă iniţiativeleă celoră

careă contribuieă laă promovareaă cet ţenieiă activeă prină respectareaă şiă

aplicareaă valoriloră democratice.ă cuă scopulă deă aă îmbun t ţiă procesulă deă

dezvoltareaăaăcomunit ţii. 

 



2 

 

Proiectul “Student ProBono”, este una din cele zece iniţiative susţinute 

de Asociaţia ProDemocratia, Fondul ONG şi finantat prin granturile SEE şi 

îşi propune s ă vin  in ajutorul persoanelor care au nevoie de asistenţ ă

juridic ă gratuit ă şiă s ă promovezeă accesulă laă justiţie cu ajutorul studenţilor 

facult ţilor de drept. În acelaşi timp proiectul vine în sprijinul studenţilor 

pentru a-i aduce mai aproape de realitatea mediului juridic şi a-iă ajutaăs  

identifice probleme existente, pentru a-iăstimulaăs ăcauteărezolv ri şiăs ăseă

formezeăînăspiritulăschimb rii.  

Proiectul implic ă realizarea unei broşuriădeă informareăaăcet ţenilor asupra 

posibilit ţilor de a-şi face dreptate, în concordanţ ăcuăreglement rileălegaleă

ceă garanteaz ă dreptulă laă justiţie pentru toţiă cet ţenii,ă chiară dac ă nuă auă

posibilit ţiă materialeă careă s ă leă permit  angajarea unui avocat. Scopul 

acestui proiectă esteă deă aă informaă cet ţenii din comunitateaă local  de 

posibilitatea de a apela la justiţie,ădeăaănuăr mâneăvictime.ăAstfelăîncerc mă

s ă promov mă liberulă accesă laă justiţie,ă ună dreptă cet ţenesc garantat în 

România,ă îns  lipsaă deă informareă aă cet ţeniloră îngreuneaz  exercitarea 

acestuia.  

 

Implic -te pentru a dezvolta propria comunitate. Faci parte din ea! 

 

Echipa de proiect   
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PARTEA I. AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR 
 ÎNăMATERIEăCIVIL  

de Cristina Roşu şi Gabriela Elena Neagu 

 

 

 

 

Ajutorulă publică judiciară reprezint ă asistenţaă acordat ă deă stat,ă pentruă aă v ă oferiă

posibilitatea de a avea parte de un proces corect şiă pentruă aă v ăgarantaă accesulă

egalăcaăşiăalăcelorlaltorăcet ţeniălaăjustiţie.ă 

 

Scopul ajutorului public judiciar este acelaădeăaăv ăajutaăs ăbeneficiaţiădeădrepturileă

dumneavoastr ,ădeăaăv ărealizaăintereseleălegitime,ăinclusivăpentruăexecutareaăsilit ă

aă hot rariloră judecatoreştiă sauă aă altoră acteă ceă auă ună caracteră executoriu.ă Dac ă

sunteţiă împlicaţiă într-un proces de natur ă civil ă sauă doriţiă s ă intentaţiă ună procesă

împotriva unei persoane ce v-aă înc lcată drepturileă şiă nuă v ă permiteţiă financiară s ă

beneficiaţiă deă reprezentareă înă instanţaă sauă asistenţaă juridic , atunciă puteţiă solicitaă

statuluiăsaăv ăofereăajutorulăpublicăjudiciar. 

 

 

 

Ajutorulă publică judiciară seă acord ă înă cauzeă civileă (divorţuri,ă succesiuni,ă proceseă

legateădeăproprietaţi,ăstabilireaăpaternit ţii,ăadopţie,ădonaţii,ătestamente), comerciale, 

administrative,ădeămunc ăşiăasigurareăsocial ,ăprecumăşiăînăalteăcauze,ăcuăexcepţiaă

celor penale. 

 

Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme: 

 

 Plataă onorariuluiă pentruă asigurareaă reprezent riiă înă faţaă instanţeloră

judec toreşti,ăasistenţeiăjuridice,ăşi,ădup ăcaz,ăaăapar rii,ăprintr-un avocat numit sau 

ales, pentruă realizareaă sauă ocrotireaă unuiă dreptă oriă interesă legitimă înă justiţieă sauă

pentruăprevenireaăunuiăproces.ăPractic,ăplataăreprezent riiăsauăaăasistenţeiărealizat ă

deăunăavocatăvaăfiăsuportat ădeăc treăstat. 
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 Plataă expertului,ă traduc toruluiă sauă interpretului folosit în timpul procesului, 

dac ă instanţaă sauă autoritateaă cuăatribuţiiă jurisdicţionaleă aprob ă faptulă c ă asistenţaă

acestoraă esteă necesar ,ă dac ă aceast ă plat ă seă realizeaz ă înă favoareaă celuiă careă

solicit ăajutorulăpublicăjudiciar; 

 

 Plata onorariului executoruluiăjudec toresc; 

 

 Scutiri,ăreduceri,ăeşalon riăsauăamân riădeălaăplataătaxelorăjudiciareăprev zuteă

deălege,ăinclusivăaăcelorădatorateăînăfazaădeăexecutareăsilit . 

 

Ajutorulăpublicăjudiciarăseăpoateăacordaăseparatăsauăcumulatăsubăformeleăprev zuteă

maiă susă ,ă dară nuă poateă dep şi,ă înă cursulă uneiă perioadeă deă ună an,ă sumaămaxim ă

echivalent ă cuă 10ă salariiă minimeă bruteă peă ţar ă laă nivelulă anuluiă înă careă aă fostă

formulat ăcerereaădeăacordare. 

 

 

 

 

Ajutorulăpublicăjudiciarăpoateăfiăsolicitatădeăoriceăpersoan ăfizic ,ă înăsituaţiaăînăcareă

nuă poateă faceă faţaă cheltuieliloră unuiă procesă sauă înă cazulă înă careă areă nevoieă deă

consultaţiiăjuridiceăînăvedereaăap r riiăunuiădreptăsauăinteresălegitimăînăjustiţie,ăfar ăaă

puneăînăpericolăîntreţinereaăsaăoriăaăfamilieiăsale. 

Puteţi beneficia de ajutor juridică dac ă aveţiă domiciulă sauă reşedinţaă obişnuit ă înă

România sau într-unăaltăstatămembruăalăUniuniiăEuropeneăsauăalăoric ruiăaltuiăstatăcuă

careă Româniaă areă oă leg tur ă convenţional ă cuă privireă laă accesulă internaţională laă

justiţie. 

 

 

Condiţii financiare pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a putea beneficia 
gratuit de asistenţă juridică: 
 



5 

 

 venitulă mediuă netă lunară peă membruă deă familie,ă înă ultimeleă dou ă luniă

anterioareăformul riiăcereriiătrebuieăs ăseăsituezeăsubănivelulădeă300ălei.ăÎn 

acestăcaz,ăsumeleăcareăconstituieăajutorăpublicăjudiciarăv ăvorăfiăavansateăînă

întregime de catre stat; 

 dac ăvenitulămediuănetă lunarăpeămembruădeă familie,ă înăultimeleădou ăluniă

anterioare formul riiăcererii,ăseăsitueaz  sub nivelul de 600 lei, sumele care 

constituieăajutorăpublicăjudiciarăv ăvorăfiăavansateădeăc treăstatăînăproporţieă

de 50%; 

Ajutorulăpublicăjudiciarăviăseăpoateăacordaăşiăînăalte situaţii, în cazul în care costurile 

certeăsauăestimateăaleăprocesuluiăsuntăpreaămariăşiădinăaceast ăcauz ăv ăpot limita 

accesulă efectivă laă justiţie.ă Veţiă puteaă beneficiaă deă acestă ajutoră şiă înă cazulă înă careă

exist ă diferenţeă deă costă ală vieţiiă dintreă statulă înă careă aveţiă domiciliulă sauă redinţaă

obişnuit ăşiăcelădinăRomânia. 

 

Dacaăv ăaflaţiă într-o situaţie specială precum minoritatea, handicapul, un anumit 

statută sauă alteă asemenea,ă ajutorulă publică judiciară v ă vaă fiă acordată indiferentă deă

stareaă material ,ă dac ă prină legeă seă prevedeă faptulă caă aveţiă dreptulă laă asistenţ ă

juridic ăc ăm sur ădeăprotecţie. 

 

 

 

Cererea de acordareă aă ajutoruluiă publică judiciară trebuieă adresat ă instanţei care e 

competent ăs ăsoluţioneze procesul pentru care solicitaţi sprijin financiar- dup ăcaz,ă

în anumite situaţii,ăaceastaăpoateăs ăfieăşi instanţaădeăexecutareăsauăjudec toriaăînă

circumscripţiaă c reia aveţi domiciliul/reşedinţa.ă Dac ă procesulă seă afl ă înă cursă siă

solicitaţi ajutorul public judiciar, cererea va fi soluţionat ,ă deă regul ,ă deă completulă

respectiv,ăcompetentăs ăjudeceăcauza. 

 

Aveţiăposibilitateaăs ăformulaţi cererea pentru ajutor public judiciar oricând în cursul 

judec ţii,ăaceastaăfiind,ădeăasemeneaăscutit ădeătax ădeătimbruăjudiciar. 

 

Dac ăsolicitaţiăajutorulăpublicăjudiciarăpentruăaăexercitaăoăcaleădeăatacăaăuneiăhot râriă

judec toreşti,ătrebuieăs ăformulaţiăoănou ăcerere,ăpeăcareăs ăoăadresaţi instanţei a 

c reiăhot râreăseăatac ,ărespectândăînămodăobligatoriuătermenulăpentruăexercitareaă



6 

 

c iiădeăatac.ăCerereaăurmeaz ăs ăfieăanalizat ăşi soluţionat ăînăregimădeăurgenţ ,ădeă

c treă ună completă deă judec toriă diferită deă celă careă aă soluţionat procesul pe fond. 

Dac ă cerereaă vaă fiă admis ,ă instanţaă v ă vaă comunicaă deă îndat ă hot râreaă şi o va 

înainta, de asemenea, Baroului de avocaţi.ăAcestaădinăurm ăeăobligatăcaăînătermenă

deă48ădeăoreăs ădesemnezeăunăavocatăcuădreptulădeăaăpledaă înă faţa instanţei de 

atac.ăViăseăvaăcomunicaăînăcelămultă48ădeăoreădataădesemn riiăavocatuluiăsiădateleă

sale de contact; de asemenea, instanţaă vaă fiă informat ă înă acelaşi termen. Din 

momentulăînăcareăunăavocatăvaăfiădesemnat,ăîncepeăs ăcurg ăunănouătermenăpentruă

exercitareaăc ii de atac. 

Cerereaăpntruăacordareaăajutoruluiăpublicăjudiciarătrebuieăs ăfieăînă form ăscris  şi 

s ă cuprind ă refeririă despre obiectul şi natura procesului, indentificarea 

solicitantului,ăaspecteăprivindăstareaămaterial ăaăsaăşi a familiei sale (ataşând dovezi 

în acest sens cu privire la veniturile personale şi ale familiei, obligaţiile de întreţinere 

sauă deă plat ).ă Eă necesar ,ă deă asemenea,ă oă declaraţieă peă propriaă r spundereă înă

careă trebuieă precizată dac ă aţi mai beneficiat în ultimele 12 luni de ajutor public 

judiciar,ăînăceăform ,ăpentruăceăcauz ăşiăcareăaăfostăvaloareaăexact ăaăacestuia.ăÎnă

momentul în care veţi depune cererea, vi se va aduce la cunoştinţ ăfaptulăc ădac ă

veţiă pierdeă procesulă cheltuielileă deă judecat ă aleă celeilalteă p rţiă şi posibilitatea 

restituirii sumei primite ca ajutoră publică judiciară oră s ă v  revin .ă Instanţa la care 

formulaţi cererea poate s ă soliciteă oriceă felă deă l murireă sauă dovad ă suplimentar ă

pentru clarificarea situaţiei, având inclusiv posibilitatea de a cere informaţii scrise 

autorit ţilor competente. 

Cerereaădeăajutorăpublicăjudiciarăurmeaz ăs ăfieăsoluţionat ădeăc treă instanţ ,ăf r ă

citareaă p rţilor, în camera de consiliu. Împotriva hotârârii prin care se respinge 

cererea puteţi formula o cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data 

comunic riiă încheierii.ă Cerereaă deă reexaminareă urmeaz ă s ă fieă soluţionat ă înă

cameraă deă consiliuă deă c treă ună altă complet,ă deă dataă aceastaă hot râreaă fiindă

irevocabil . 
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Dintreămotiveleăpentruăcareăcerereaăpoateăs ăfieărespins ,ăseăpotăenumera: situaţia 

înăcareăcerereaăeăformulat ăabuziv,ăcuantumulăsolicitatăesteădispoporţionat raportat 

laă obiectulă cauzei,ă nuă seă areă înă vedereă ap rareaă unuiă interesă legitim,ă procesulă

pentruăcareăseăsolicit ăesteăcontrarăordiniiăpubliceăsauăConstituţiei.ăDac ăprocesul 

trebuiaă s ă fieă supusă medierii/ă uneiă proceduriă prealabileă şiă seă faceă dovadaă c ă aţi 

refuzată s ă parcurgeţi o asemenea cale, cererea de acordare a ajutorului judiciar 

poateă s ă fieă respins .ă Deă asemenea,ă cerereaă seă poateă respingeă şiă dac ă nuă aţi 

suferit un prejudiciu material, ci în cadrul procesului sustineţiă înc lcariă aduseă

imaginii, onoarei si reputaţiei.ă Ună altă motivă deă respingereă aă cereriiă poateă fiă dac ă

cererea de solicitare a ajutorului public judiciar decurge dintr-oăactivitateăcomercial ă

sau independent ăpeăcareăoădesf şuraţi. 

 

Trebuieăs ăaveţiăînăvedereăfaptulăc ăoriceăpersoan ăareăposibilitateaăcaăoricândăs ă

intervin ăînăfaţa instanţei care a fost de acord cu acordarea ajutorului public judiciar, 

pentru a prezenta situaţiaăreal ăînăcareăv ăaflaţi. Cu toateăacestea,ănoileăcercet riă

efectuate de instanţ ă nuă voră suspendaă acordareaă deă sprijină financiar.ă Dac ă seă

constat ăc ăcerereaădeăacordareăaăsprijinuluiăfinanciarăaăfostăf cut ăcuărea-credinţ ,ă

veţiăfiăobligatăprinăhot râreăjudec reasc ăs ărestituiţi ca desp gubireăsumeleădeăcareă

aţi fost scutit şi veţiă fiă amendată cuă deă pân ă laă 5ă oriă sumaăpentruă careă aţi obţinut 

scutireaă înă modă nejustificat.ă Împotrivaă acesteiă hot râriă putetiă formulaă oă cerereă deă

reexaminare,ăfiindăposibilăs ăsolicitaţiămotivatăs ăseărecalculeze sumele pe care le 

datoraţiăsauăs ăfieăreduse.ăOăcerereădeăreexaminareăseăpoateăefectuaăînătermenădeă

5ăzileădeălaădataăînăcareăv ăesteăcomunicat ăhot râreaăşi va fi soluţionat ădeăc treă

unăaltăcomplet,ăprinăîncheiereăirevocabil . 

 

Dac ă veţi câştiga procesul,ă cealalt ă parteă vaă suportaă cheltuielileă pentruă careă aţi 

beneficiatăscutiriăsauăreducere,ăaceastaăfiindăobligat ăs ăleăplateasc ăstatului. 

 

Dac ăveţiăpierdeăprocesul,ănuăvaătrebuiăs ărestituiţi la bugetul public cheltuielile de 

pe parcursul procesuluiăcareăauăfostăsolicitateădeăc treăstat.ăÎnăschimb,ăinstanţa va 

decide,ă oă dataă cuăsolutionareaă cauzei,ă obligareaă s ă restituiţi toate cheltuielile sau 

doară oă parteă dină cheltuielileă avansateă deă c treă stat,ă dup  caz,ă dac ă aţi avut un 
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comportament necooperant pe parcursul procesului, care a dus la pierderea lui sau 

dac  seăconstat ăprinăhot râreăc ăaţi exercitat acţiunea în mod abuziv. 

 

Pentru situaţia în care aţi beneficiat de mediere, anterior începerii procesului, 

beneficiaţi şiă deă restituireaă sumeiă pl tite mediatorului cu titlu de onorariu. De 

aceast ă restituireă beneficiaţi şiă dac ă aţiă solicitată mediereaă dup ă ceă aă începută

procesul,ăîns ămaiăînainteădeăprimaăziădeăînf ţişare. Cuantumul sumei la care aveţi 

dreptulăvaăfiăstabilitădeăc treăinstanţ . 

 

Partea din hot râreă careă seă refer ă laă obligaţiaă deă plat ă aă sumeloră areă titluă

executoriu.ăDac ăsumaăsauăoăparteădinăaceastaăseărefer ălaăoădatorieăfaţ ădeăstat,ăliă

se va comunica din oficiu organelor competente acest aspect.  
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PARTEA A II-A.ăASISTEN AăJUDICIAR ă 
ÎN MATERIEăPENAL  

de Ioan Apachiţei şi Theodor Florin Pantilimonescu 

 

 Asistenţaă juridic ă reprezint ă activitateaă peă careă oă desf şoar ă ună avocată

care este ales sau care este desemnat din oficiu. În cazul asistenţei juridice 

obligatorii suspectul sau inculpatulă trebuieăs ăaib  un avocat (ales sau desemnat) 

careă s  îlă reprezinte,ă dac ă acestaă nuă şi-aă alesă ună avocat,ă seă iauă m surileă

corespunz toareădeăc treăjudec torulădeădrepturiăşiălibert ţi,ăjudec torulădeăcamer ă

preliminar ăsauăinstanţ ăpentruădesemnareaăunuiăavocat din oficiu. 

 

  

Înă articolulă 90ă dină Noulă Codă deă Procedur ă Penal ă (Legeaă nr.ă 135/2010)ă suntă

prev zuteă cazurileă înă careă asistenţaă juridic ă aă suspectuluiă oriă aă inculpatuluiă esteă

obligatorie în tot cursul procesului penal. Astfel, asistenţaă juridic ăeste obligatorie, 

pentruăsuspectăsauăinculpat,ăăînăurm toareleăcazuri: 

Este obligatorie prezenţa unui avocat în următoarele cazuri: 

A. Suspectul sau inculpatul este minor (are vârsta sub 18 ani). 

- Înăcursulăurm ririiăpenale,ăasistenţaăesteăobligatorieăpân ăcândăsuspectul sau 

inculpatul devine major; 

- Înăcursulă judec ţii sau in apel, asistenţaăesteăobligatorieădac ăînămomentulăînă

careă aă fostă sesizat ă instanţa, suspectul era minor (situaţieă prev zut ă înă

articolulă 507ă alineatulă (3)ă dină Noulă Codă deă Procedur ă Penal );ă dac ă laă

momentulăcomiteriiăfapteiăpersoanaăînvinuit ăaveaăsubă18ăani; 

 

B. Suspectul sau inculpatul este internat într-un centru de deten ie ori într-

un centru educativ. 

 

C. Suspectul sau inculpatul este re inut sau arestat (preventiv sau la 

domiciliu). 
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- De asemenea, reţinereaăsauăarestareaăfieăeaăpreventiv ăsauălaădomiciliuăseă

face cu audierea suspectului sau inculpatului, obligatoriu cu prezenţa avocatului 

acestuia; 

 

D. În cazul în care faţ ădeăsuspectăsauă inculpatăaă fostădispus ăm suraădeă
siguran ăaăintern riiămedicale,ăchiarăînăalt ăcauz . 

- M suraădeăsiguranţ ăaăintern riiămedicaleăseădispuneăcândăf ptuitorulăesteă

bolnav psihic, consumator cronic de substanţeăpsihoactiveă sauăsufer ădeăoăboal ă

infectocontagioas ăşiăprezint ăpericolăpentruăsocietate.ăM suraăseăpoateăluaăpân ălaă

îns n toşireă sauă pân ă laă obţinereaă uneiă amelior riă careă s ă înl tureă stareaă deă

pericol. 

 

E. Înă cazurileă înă careă organulă deă urm rireă penal ,ă judec torulădeă drepturiă şi 

libert ţi,ă judec torulă deă camer ă preliminar ă sauă instanţa,ă apreciaz ă c ă suspectulă

sau inculpatul nu şi-arăputeaăfaceăsingurăap rarea. 
- Seă apreciaz ă c ă oă persoan ă nuă si-ară puteaă faceă singur ă aparareaă cândă

raportat la complexitatea dosarului este necesar ă oă preg tireă juridic ;ă când 

suspectul sau inculpatul este surdo-mutăsauăareădizabilit ţiămintaleăceăîiăafecteaz ă

capacitatea de înţelegere şiă percepereă aă realit ţii obiective; sau când este fie 

cet ţeanăstr inăfieăapatridăcareănuăcunoaşte dreptul român.  

- Necesitateaădesemn riiăunuiăavocatădinăoficiu,ă înăacestăcaz,ăpresupuneăoă

analiz ă înă fapt a situaţieiă concreteă deă c tre judec torulă deă drepturiă şiă libert ţi, 

judec torulădeăcamer ăpreliminar ăsauăinstanţa. 

 

F. Înăcursulăjudec ţiiăsauăînăproceduraădeăcamer ăpenal ăînăcauzeleăînăcareă

legea prevede pentru infracţiuneaă s vârşit ă pedeapsa deten iunii pe via ă sauă
pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. 

 

Înăcazulăînăcareădup ădesemnareaăunuiăavocatădinăoficiu,ăsuspectulăsauăinculpatulă

îşi alege un alt avocat, delegaţiaăavocatuluiădinăoficiuăînceteaz ;ăcuăalteăcuvinteănuă

va putea beneficia în acelaşi timp de un avocat desemnat şi de unul ales. 
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Înătotăcursulăprocesuluiăpenal,ăcândăasistenţaăjuridic ăesteăobligatorie,ădac ăavocatulă

alesălipseşteănejustificat,ănuăasigur ăsubstituireaăsauărefuz ănejustificatăs ăexerciteă

ap rarea,ă deşiă aă fostă asigurat ă exercitarea tuturor drepturilor procesuale, organul 

judiciarăiaăm suriăpentruădesemnareaăunuiăavocatădinăoficiuăcareăs ăîlăînlocuiasc ,ă

acordându-iăacestuiaăunătermenărezonabilăşiă înlesnirileănecesareăpentruăpreg tireaă

uneiă ap r riă efective,ă f cându-seă menţiuneă despre aceasta într-un proces-verbal 

ori,ădup ăcaz,ăînăîncheiereaădeăşedinţ .ă 

Înă cursulă judec ţii,ă cândă asistenţaă juridic ă esteă obligatorie,ă dac ă avocatulă alesă

lipseşteănejustificată laătermenulădeăjudecat ,ănuăasigur ăsubstituireaăsauărefuz ăs ă

efectueze ap rarea,ădeşiăaăfostăasigurat ăexercitareaătuturorădrepturilorăprocesuale,ă

instanţaăiaăm suriăpentruădesemnareaăunuiăavocatădinăoficiuăcareăs ăîlăînlocuiasc ,ă

acordându-iăunătermenădeăminimumă3ăzileăpentruăpreg tireaăap r rii. 

 

 

 

Înainte de prima audiere aă persoaneiă v t mate,ă aă p rţiiă civileă sauă aă p rţii 

responsabile civilmenteăauădreptulăs ăleăfieăaduseălaăcunoştinţ ădreptulădeăaăaveaăună

avocat ales, iar în cazul în care nu îşiădesemneaz ăunul,ăiarăasistenţaăjuridic ăesteă

obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu, întocmindu-se pentru 

aceasta un proces-verbal. 

 

În cuprinsul articolului 93 alineatele (3) şiă(4)ăsuntăprev zuteădou ăcazuri în care 

asistenţa juridică este obligatorie, astfel:  

 

A. Cândă persoanaă v t mat ă sauă parteaă civil ă esteă o persoan ă lipsită de 
capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă.  

- Lipsa de capacitate de exerciţiuă înseamn ă imposibilitateaă persoaneiă deă aă

încheiaăacteăjuridice,ăpersonal.ăSuntăincluseăînăaceast ăcategorieăminoriiăsubă14ă

ani, alienaţii şi debili mintali.  
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B. Cândă organulă judiciară (judec torulă deă drepturiă şiă libert ţi,ă judec torulă deă

camer ă preliminar ă sauă instanţa)ă consider ă c ă dină diverseă cauzeă persoana 

vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilimente nu şi-ar putea face 

singură apărarea. 
 

- Seăapreciaz ăc ăoăpersoan ănuăşi-arăputeaăfaceăsingur ăap rarea când raportat 

la complexitatea dosarului este necesar ă oă preg tireă juridic ;ă când suspectul 

sau inculpatul este surdo-mută sauă areă dizabilit ţiă mintaleă ceă îiă afecteaz ă

capacitatea de înţelegere şiă percepereă aă realit ţii obiective; sau când este fie 

cet ţeanăstr inăfieăapatridăcareănuăcunoaşte dreptul român.  

 

- Necesitateaădesemn riiăunuiăavocatădinăoficiu,ăînăacestăcaz,ăpresupuneăoăanaliz ă

în fapt a situaţieiă concreteă deă c tre,ă judec torulă deă drepturiă şiă libert ţi, 

judec torulădeăcamer ăpreliminar ăsauăinstanţa. 

 

Confidenţialitatea discuţiilor cuăavocatulăesteăasigurat .ăOriceăprob ăobţinut ă

prină înregistrareaă sauă interceptareaă convorbiriiă cuă avocatulă esteă exclus ă deă laă

judecarea cauzei.ăSupraveghereaăvizual ,ădeăpaz ăşiăsecuritateăesteăpermis . 

Avocatul din oficiu desemnat are obligaţiaăs ăseăprezinteăoriădeăcâteăoriăesteăsolicitată

deăorganulăjudiciar,ărealizândăoăap rareăcorespunz toare. 

Dac ăavocatulălipseşte şi nu poate fi înlocuit, cauza se va amâna. 

 

  

 

 

Acesteaăsuntăprev zuteăînăarticoleleă281 alineatul (1) litera f) şi 282 din Noul Cod 

deăProcedur ăPenal . 

 

Înăcazulăînăcareăsuspectuluiăsauăinculpatuluiăiăseăîncalc ădreptulădeăaăaveaăavocat,ă

alesă sauă desemnată dină oficiu,ă cândă legeaă prevedeă c ă asistenţaă juridic ă esteă

obligatorie se sancţioneaz  cu nulitatea absolută (nu produce efecte juridice, se 

anuleaz ăverdictulăceăaăavutălocăf r ăprezenţaăavocatului).ăNulitateaătrebuieăinvocat ă

(trebuie adus la cunoştinţa instanţei cazul de nulitate). 
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Înăcazulăp rţii civile şiăp rţii responsabile civilmente,ăînc lcareaănormelorăprocesualeă

privind asistenţa obligatorie în cursul procesului penal, este sancţionat ăcuănulitatea 

absolută (nuă produceă efecteă juridice).ă Deă asemenea,ă înc lcareaă normeloră

procesuale privind asistenţaă juridic ă obligatorieă aă persoaneiă v t mateă poate fi 

sancţionat ăcuănulitatea relativă. 

- Nulitatea relativă poate fi invocată doar de către procuror, persoana 

vătămată, suspect, inculpat, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. 

  

  

 

 

La cerere poate primi asistenţ ă juridic ă gratuit ă (cuă condiţiaă caă faptaă s  se fi 

s vârşit pe teritoriul României sauă dac ă esteă înă afaraă României,ă victimaă s  fie 

cet ţeană română sauă str ină careă locuieşteă legală înă România,ă iară procesulă s ă seă

desf şoare în România):  

A. Victimaă uneiă tentativ ă laă faptaă prev zut ă înă ă infracţiunea de omor, omor 

calificat şi omor deosebit de grav. 

B. Victima infracţiuniiă deă v t mareă corporal ă grav ,ă viol,ă actă sexuală cuă ună

minor,ăperversiuneăsexual ,ădac ăauăfostăs vârşite cu intenţie. 

C. Soţul, copiii şiăpersoaneleăaflateăînăîntreţinereaăpersoanelorădecedateăprină

s vârşireaă infracţiuniloră deă omor,ă omoră calificată şiă omoră deosebită deă gravă şiă aă

infracţiunilorăintenţionateăcareăauăavut ca urmare moartea persoanei. 

Aceştia pot cere asistenţaăjuridic ăgratuit ădac ăauăfostăvictimeleăşi altor infracţiuni 

dac ăvenitulălunarăpeămembruădeăfamilieăalăvictimeiăesteăcel mult egal cu salariul de 

baz ăminimăbrutăpeă ţar ăstabilităpentruăanulăînăcareăvictimaăaă formulatăcerereaădeă

asistenţ ăjuridic ăgratuit . 

Cerereaăseădepuneălaătribunalulăînăaăc ruiăcircumscripţieădomiciliz ăvictima.ăCerereaă

se soluţioneaz ăînătermenădeă15 zile de la data depunerii, de asemenea, soluţia se 

va comunica victimei. 

Cererea trebuie să cuprindă: 
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a)ă numele,ă prenumele,ă cet ţenia,ă dataă şiă loculă naşterii,ă domiciliulă sauă reşedinţaă

victimei; 

b)ădata,ăloculăşiăcircumstanţeleăs vârşiriiăinfracţiunii; 

c)ă dac ă esteă cazul,ă dataă sesiz riiă şiă organulă deă urm rireă penal ă sauă instanţaă deă

judecat ,ăsesizat ăpotrivităart. 16; 

d)ăcalitateaădeăsoţ,ăcopilăsauăpersoan ăaflat ăînăîntreţinereaăpersoaneiădecedate,ăînă

cazulăvictimelorăprev zuteălaăart. 14 alin. (1) lit. b); 

e)ădac ăesteăcazul,ăvenitulălunarăpeămembruădeăfamilieăalăvictimei; 

f)ă numele,ă prenumeleă şiă formaă deă exercitareă aă profesieiă deă avocată deă c treă

ap r torulăalesăsauămenţiuneaăc ăvictimaănuăşi-aăalesăunăap r tor. 

g)ăseăanexeaz ,ăînăcopie,ădocumenteleăjustificative pentru datele înscrise în cerere 

şiăoriceăalteădocumenteădeţinuteădeăvictim ,ăutileăpentruăsoluţionareaăcererii. 

 

Condiţii pe care victima trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de 
asistenţă juridică gratuită: 
 

S ăfiăsesizatăorganeleădeăurm rireăpenal ăsauăinstanţaădeăjudecat ăînătermenădeă60 

de zile deălaădataăs vârşirii infracţiunii. 

- Dac ăvictimaăs-aăaflatăînăimposibilitatea,ăfizic ăsauăpsihic ,ădeăaăsesizaăorganeleă

deăurm rireăpenal ,ă termenulădeă60ădeăzileăseăcalculeaz ădeă laădataălaăcare a 

încetat starea de imposibilitate. 

- Dac ăvictimaăesteăsoţul,ăcopilulăsauăpersoanaăaflat ăînăîntreţinerea celui decedat 

caă urmareă aă s vârşirii infracţiunii de omor, omor calificat şi omor deosebit de 

grav sau a unei infracţiuni intenţionate care a avut ca urmare moartea 

persoanei,ătermenulădeă60ădeăzileăseăcalculeaz ădeălaădataălaăcareăvictimaăaăluată

cunoştinţ ădeăs vârşireaăinfracţiunii. 

- Victimeleăcareănuăauăîmplinităvârstaădeă18ăaniăşiăceleăpuseăsubăinterdicţieănuăauă

obligaţiaădeăaăsesizaăorganeleădeăurm rireăpenal ăsauăinstanţaădeăjudecat ăcuă

privireă laă s vârşireaă infracţiunii.ă Reprezentantulă legală ală minoruluiă sauă ală

persoaneiă puseă subă interdicţieă poateă sesizaă organeleă deă urm rireă penal ă cuă

privireălaăs vârşireaăinfracţiunii. 
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PARTEA A III-A. MODELE DE CERERI  
ŞIăALTEăACTEăDEăPROCEDUR  

de Claudia Ingrid Ursulescu şi Răzvan Ştefan Tataru 

CEREREăDEăCHEMAREăÎNăJUDECAT  

DOMNULEăPREŞEDINTE, 

 

Subsemnatul(a)__________________ domiciliat( ) în_______, CNP___________, 

reprezentat prin___________, în calitate de _______________, formulez prezenta: 

CEREREăDEăCHEMAREăÎNăJUDECAT  

În contradictoriu cu pârâtul(a) _______________domiciliat( )ăîn_______________, 

CNP___________________  ,ăsolicitândăinstanţei: 

1. obligarea pârâtului(ei) la _____________________________________________ 

2. acordarea cheltuielilor de judecat  ocazionate de prezentul proces. 

Motivele cererii: 

În fapt, ___________ (seăvaădetaliaăsituaţia de fapt care a generat prezentul litigiu). 

De asemenea, estimez valoarea obiectului cererii la____________, în conformitate 

cu________________. 

În drept, ne întemeiemăprezentaăcerereăpeădispoziţiileăart.ă194ăşi urm. NCPC. 

Întelegemăs  ne dovedim prezenta cerere prin proba cu: 

- înscrisuri____________________ ,ăpeăcareăleăanexamăînăcopieăcertificat ; 

- interogatoriul pârâtului; 

- Expertizaăjudiciar _____________ ; 

- Proba cu martori _____________ (seăvaăindicaănumeleăacestoraăşi adresa 

de domiciliu); 

Redactat ăînă2ă(dou ) exemplare,ăunulăpentruăinstanţ ,ăunulăpentruăaăfiăcomunicată

pârâtului(ei). 

Anex mătaxaăjudiciar  de timbru în cuantum de__________ lei.  

 

Data: 

_____________   

Semn tura,  

       ______________  
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ÎNTÂMPINARE 

Dosar nr. ____/ ___/ ____ 

Instanţa_______________ 

DOMNULEăPREŞEDINTE, 

Subsemnatul(a),____________domiciliat( )_____________, CNP _____________, 

reprezentat prin_______________, în calitate de ________________, fiind pârât în 

dosarul mai sus-menţionat,ăîn termen legal, formulez prezenta:  

ÎNTÂMPINARE 

În contradictoriu cu reclamantul______________domiciliat( )ăîn _______________ 

CNP ___________________, solicitândăinstanţei: 

1. respingerea acţiunii reclamantului ca _______________ 

2. acordareaăcheltuielilorădeăjudecat  ocazionate de prezentul proces. 

Motivele cererii 

În fapt, __________________(seă vaă detaliaă situaţia de fapt care a generat 

prezentul litigiu,ăinclusivădeclanşareaăprocesuluiădeăc tre reclamant). 

Faţ ădeăsusţinerileăreclamantuluiăînţelegemăs ăinvoc măurm toareleăexcepţii: 

- Excepţia_________________,ă sensă înă careă solicit mă instanţei 

___________________ (cuămotivareaăaferent ); 

Pe fondul cauzei,ăsolicit măinstanţeiădeăjudecat  respingerea cererii de chemare în 

judecat ăcaăneîntemeiat ăavândăîn vedere___________________ 

În drept, ne întemeiemăprezentaăcerereăpeădispoziţiileăart.ă205ăşi urm. NCPC. 

Întelegemăs  ne dovedim prezenta cerere prin proba cu: 

- înscrisuri ______________ ,ăpeăcareăleăanex măînăcopieăcertificat . 

- Expertizaăjudiciar  ______________ ; 

- Proba cu martori _______________ (seă vaă indicaă numeleă acestoraă şiă

adresa de domiciliu). 

Redactat ăînă2ă(dou ) exemplare,ăunulăpentruăinstanţ , unul pentru a fi comunicat 

reclamantului. 

Data: ______________ 

 Semn tura, 

___________________ 

DomnuluiăPreşedinte al __________(denumireaăinstanţei, localitatea) ___________ 
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FORMULAR CERERE – ASISTENȚ ăJUDICIAR ăGRATUIT  
 
 
C treăăăTribunalulă/ăJudec toriaă___________________  
 

 
Stimate domnule preşedinte, 

 
Subsemnatul 

______________________________________________CNP 
_________________________, domiciliat în ______________________________ 
__________________________________, Telefon/e-mail _________________, în 
calitate de__________________, în dosarul nr.____________________ al 
_____________________, având ca obiect ________________________, cu 
termenădeăjudecat ălaădataădeă_____________________v ăsolicităs -miăîncuviinţaţi 

 
 

ajutorulăpublicăjudiciarăprev zut deăO.U.G.ănr.51/2008,ăînăsum ădeă 
 

………………….ăălei,ăpentru:*ăă 
 
-  ăăAsistenţ ăprinăavocată 
 
-  ăăăPlataăonorariuluiădeăexpert,ătraduc torăsauăinterpret;ă 
 
-  ăăăPlataăonorariuluiăexecutoruluiăjudec toresc;ă 
 
-  ăăăScutirea,ăreducerea,ăeşalonareaăoriăăamânareaăpl ţiiătaxeiăjudiciareădeătimbru;ă 
 
-  ăăăAsistenţ ăextrajudiciar ăprinăavocată 

 
 

Ajutorul public judiciar solicitat îmi este necesar deoarece ___________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Precizezăc ăfamiliaămea,ăînăsensulăO.U.G.ănr.51/2008ăseăcompuneădin:ă_________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________.  
 
Mediaăveniturilorăneteă lunare,ăpeăultimeleădou ă luniăanterioareă formul riiăprezenteiă
cereriă aă fostă deă __________________ă leiă peă lun ,ă fiindă compuseă din:ă
**________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   
Cheltuieli lunare aleăfamilieiămeleă(impozite,ăcontribuţiiălaăasigur rileăsociale,ătaxeă
locale,ă cheltuieliă ipotecare,ă chiriiă şiă costuriă pentruă întreţinere,ă cheltuieliă pentruă
educaţie,ă rate,ă alteă cheltuieliă -  aleă solicitantului,ă soţului,ă persoaneloră aflateă înă
întreţinere,ăetc.)ăsunt:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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În drept invoc dispoziţiileăOrdonanţeiădeăUrgenţ ănr.51/2008,ăprivindăajutorulăpublică
judiciarăînămaterieăcivil ,ăcomercial ăşiădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscal.ă 
 (Dup ăcază- dispoziţiileăart.ă68,ădinăLegeaănr.ă51/1995,ăpentruăorganizareaă
şiăexercitarea profesiei de avocat.) 
 
 Înă dovedireaă cererii,ă anexeză urm toareleă înscrisuri***ă
__________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 

  

Declară peă propriaă r spundereă c ,ă informaţiileă oferiteă suntă adev rateă şiă
completeă şiă îmiă asumă obligaţiaă deă aă declaraă deă îndat ,ă autorit ţiiă competenteă s ă
soluţionezeăcererea,ăoriceăschimb riăsurveniteăînăsituaţiaămeaăfinanciar . 

Declarăpeăpropriaăr spundereăc ăînăultimeleă12ăluniăamămaiăbeneficiatădeă
ajutorăpublică judiciar,ăsubăform ădeă_____________________________________,ă
în cuantum total de __________________________.  

Amăluatălaăcunoştinţ ădespreăîmprejurareaăc ,ăînăcazulăpierderiiăprocesului,ă
cheltuielileă deă judecat ă aleă p rţiiă adverseă voră fiă puseă înă sarcinaă mea,ă precumă şiă
despre posibilitatea de a fi obligat la restituirea sumelor de care voi  beneficia cu 
titlu de ajutor public judiciar, în cazul în careă seă vaă constatataă ulterioră c ă amă
formulat prezenta cerere cu rea-credinţ ,ăprinăascundereaăadev ruluiăcuăprivireă laă
situaţiaămaterial ăreal ăaăfamilieiămele.ă 
 
Loculăşiădataăîntocmiriiă 
__________________ 
 

       
Semn tura______________
_________ 

 
 

*    Seăvaăbifaăc suţaăcorespunz toare. 
** Seă voră menţionaă oriceă venituriă periodiceă cumă ară fiă salarii,ă onorarii,ă rente,ă
indemnizaţii,ăchirii,ăprofitădinăactivit ţiăcomercialeăsauăactivit ţiăindependente  

***
  Seăvorăataşa:ă- copii de pe actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, copii 

deă peă certificateleă deă naştereă aleă copiiloră minoriă subă 14ă ani,ă adeverinţeleă privindă
veniturile membrilor familiei - peăultimeleădou ăluni,ăeventualădovadaălipseiăoric roră
venituri,ăadeverinţeăprivindăcontinuareaăstudiilorăpentruăcopiiiăaflaţiăînăîntreţinereăcareă
au împlinit 18 ani, înscrisuri privind cheltuielile lunare - chitanţe,ă facturi,ăordineădeă
plat  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Not : 
 Includereaă unoră informaţiiă falseă sauă incompleteă poateă aveaă consecinţeă
legale,ăiarăcerereaăpentruăasistenţ ăjudiciar ăgratuit ăpoateăfiărespins .ă 
 Aceast ă cerereă nuă areă efectă asupraă termenuluiă deă introducereă a unei 
acţiuniăînăjustiţie. 
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PARTEA A IV-A.ăCUMăCALCUL MăTAXA JUDICIAR ăDEă
TIMBRU? 

de Claudia Ingrid Ursulescu şi Răzvan Ştefan Tataru  

Acţiunileăşiăcererileăintroduseălaăinstanţeleăjudec toreşti,ăprecumăşiăcererileă

adresateăMinisteruluiăJustiţieiăşiăParchetuluiădeăpeălâng ăÎnaltaăCurteădeăCasaţieăşiă

Justiţieăsuntăsupuseătaxelorăjudiciareădeătimbruăprev zuteăîn Ordonan ădeăUrgen ă

nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru. 

Taxeleăjudiciareădeătimbruăsuntădatorateădeăc treătoateăpersoaneleăfiziceăşiă

juridiceă şiă reprezint ă plataă serviciiloră prestateă deă c treă instanţeleă judec toreşti,ă

precumă şiă deă c treă Ministerulă Justiţieiă şiă Parchetulă deă peă lâng ă Înaltaă Curteă deă

CasaţieăşiăJustiţie. 

Înă cazurileă anumeă prev zuteă deă lege,ă acţiunileă şiă cererile introduse la 

instanţeleă judec toreşti,ă precumă şiă cererileă adresateă Ministeruluiă Justiţieiă şiă

Parchetuluiădeăpeă lâng ăÎnaltaăCurteădeăCasaţieăşiăJustiţieăsuntăscutiteădeă laăplataă

taxelor judiciare de timbru. 

Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferenţiat,ă dup ă cumă

obiectulăacestoraăesteăsauănuăevaluabilăînăbani,ăcuăexcepţiileăprev zuteădeălege.  

 

Acţiunile şi cererile evaluabile în bani,ă introduseă laă instanţeleă judec toreşti,ă seă

taxeaz ăastfel: 

 

a)ăpân ălaăvaloareaădeă500ăleiă- 8%, dar nu mai puţinădeă20ălei; 

b)ăîntreă501ăleiăşiă5.000ăleiă- 40ăleiă+ă7%ăpentruăceădep şeşteă500ălei; 

c)ăîntreă5.001ăleiăşiă25.000ăleiă- 355ăleiă+ă5%ăpentruăceădep şeşteă5.000ălei; 

d)ăîntreă25.001ăleiăşiă50.000ăleiă- 1.355ăleiă+ă3%ăpentruăceădep şeşteă25.000ălei; 

e) întreă50.001ăleiăşiă250.000ăleiă- 2.105ăleiă+2%ăpentruăceădep şeşteă50.000ălei; 

f) peste 250.000 lei - 6.105ăleiă+ă1%ăpentruăceădep şeşteă250.000ălei. 
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În materia contenciosului administrativ,ă cererileă introduseă deă ceiă v t maţiă înă

drepturile lor printr-un act administrativăsauăprinărefuzulănejustificatăalăuneiăautorit ţiă

administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se 

taxeaz ădup ăcumăurmeaz : 

 cererileă pentruă anulareaă actuluiă sau,ă dup ă caz,ă recunoaştereaă dreptuluiă

pretins, precumăşiăpentruăeliberareaăunuiăcertificat,ăaăuneiăadeverinţeăsauăaăoric ruiă

altui înscris - 50 lei; 

 cererileăcuăcaracterăpatrimonial,ăprinăcareăseăsolicit ăşiăreparareaăpagubeloră

suferite printr-un act administrativ - 10%ădinăvaloareaăpretins ,ădarănuămai mult de 

300 lei. 

În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare 

şiă sancţionareă aă contravenţiei,ă precumă şiă caleaă deă atacă împotrivaă hot râriiă

pronunţateăseătaxeaz ăcuă20ălei. 

 

Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbruăacţiunileăşiăcererile,ă inclusivăceleă

pentruăexercitareaăc ilorădeăatac,ăordinareăşiăextraordinare,ăreferitoareăla: 

 stabilireaăşiăplataăpensiilor,ăprecumăşiăalteădrepturiăprev zuteăprinăsistemeleă

deăasigur riăsociale; 

 stabilireaăşiăplataăajutoruluiădeăşomaj,ăaăajutoruluiădeăintegrareăprofesional ă

şiăaăalocaţieiădeăsprijin,ăaăajutoruluiăsocial,ăaăalocaţieiădeăstatăpentruăcopii,ăaă

drepturilorăpersoanelorăcuădizabilit ţiă şiăaăaltoră formeădeăprotecţieăsocial ă

prev zuteădeălege; 

 obligaţiileă legaleă şiă contractualeă deă întreţinere,ă inclusivă acţiunileă înă

constatareaă nulit ţii,ă înă anularea,ă rezoluţiuneaă sauă reziliereaă contractuluiă

deăîntreţinere; 

 stabilireaă şiă acordareaă desp gubiriloră decurgândă dină condamnareaă sauă

luareaăuneiăm suriăpreventiveăpeănedrept; 

 adopţie, ocrotireaă minorilor,ă tutel ,ă curatel ,ă interdicţieă judec toreasc ,ă

asistenţaă persoaneloră cuă tulbur riă psihice,ă precumă şiă laă exercitareaă deă

c treăautoritateaătutelar ăaăatribuţiilorăceăîiărevin; 
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 protecţiaă drepturiloră consumatorilor,ă atunciă cândă persoaneleă fiziceă şiă

asociaţiileă pentruă protecţiaă consumatoriloră auă calitateaă deă reclamantă

împotrivaăoperatorilorăeconomiciăcareăauăprejudiciatădrepturileăşiăintereseleă

legitime ale consumatorilor; 

 exercitarea drepturilor electorale; 

 cauzeleăpenale,ăinclusivădesp gubirileăcivileăpentruăprejudiciileămaterialeăşiă

morale decurgând din acestea; 

 stabilireaă şiă acordareaă desp gubiriloră civileă pentruă pretinseă înc lc riă aleă

drepturiloră prev zuteă laă art.ă 2ă şiă 3ă dină Convenţiaă pentruă ap rareaă

drepturilorăomuluiăşiăaălibert ţilorăfundamentale; 

 drepturileă şiă intereseleă legitimeă pretinseă deă foştiiă deţinuţiă şiă persecutaţiă

pentru motive politice în perioada regimului comunist din România; 

 oriceăalteăacţiuni,ăcereriăsauăacteădeăprocedur ăpentruăcareăseăprev d,ăprină

legi speciale, scutiriădeătax ăjudiciar ădeătimbru. 

 

Determinareaă cuantumuluiă taxeloră judiciareă deă timbruă pentruă acţiunileă şiă cererileă

introduseă laă instanţeleă judec toreştiăseă faceădeăc treă instanţaădeă judecat .ăTaxeleă

judiciareădeătimbruăseădatoreaz ăatâtăpentruăjudecataăînăprim ăinstanţ ,ăcâtăşiăpentruă

exercitareaăc ilorădeăatac,ăînăcondiţiileăprev zuteădeălege. 

Taxeleă judiciareă deă timbruă seă pl tescă anticipat,ă cuă excepţiileă prev zuteă deă lege.ă

Dac ă cerereaă deă chemareă înă judecat ă esteă netimbrat ă sauă insuficientă timbrat ,ă

reclamantuluiăiăseăpuneăînăvedereăobligaţiaădeăaătimbraăcerereaăînăcuantumulăstabilită

deăinstanţ ăşiădeăaătransmiteăinstanţeiădovadaăachit riiă taxeiă judiciareădeătimbru,ăînă

termenă deă celă multă 10ă zileă deă laă primireaă comunic riiă instanţei.ă Prină aceeaşiă

comunicare instanţaă îiăpuneă înăvedereă reclamantuluiăposibilitateaădeăaă formula,ă înă

condiţiileălegii,ăcerereădeăacordareăaăfacilit ţilorălaăplataătaxeiăjudiciareădeătimbru,ăînă

termenădeă5ăzileădeălaăprimireaăcomunic rii.ă 

Dac ă înă momentulă înregistr riiă saleă acţiuneaă sauă cerereaă aă fostă taxat ă

corespunz toră obiectuluiă s uă iniţial,ă dară înă cursulă procesuluiă apară elementeă careă

determin ă oă valoareă maiă mareă aă obiectuluiă cererii,ă instanţaă vaă puneă înă vedereă

reclamantuluiă s ă achiteă sumaă datorat ă suplimentară pân ă laă termenulă stabilit de 

instanţ . 
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Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru 

plataătaxelorăjudiciareădeătimbru,ăînăcondiţiileăOrdonanţeiădeăurgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă

51/2008ăprivindăajutorulăpublicăjudiciarăînămaterieăcivil . 

Instanţaă acord ă persoaneloră juridice,ă laă cerere,ă facilit ţiă subă form ă deă reduceri,ă

eşalon riă sauă amân riă pentruă plataă taxeloră judiciareă deă timbruă datorateă pentruă

acţiuniăşiăcereriăintroduseălaăinstanţeleăjudec toreşti,ăînăurm toareleăsituaţii: 

 cuantumul taxei reprezint ă maiă multă deă 10%ă dină mediaă venituluiă netă peă

ultimele 3 luni de activitate; 

 plataăintegral ăaătaxeiănuăesteăposibil ădeoareceăpersoanaăjuridic ăseăafl ă

înă cursă deă lichidareă sauă dizolvareă oriă bunurileă acesteiaă sunt,ă înă condiţiileă

legii, indisponibilizate. 

Pentruăaăcalculaăcuăuşurinţ ă taxaă judiciar ădeă timbruăv ă recomand măcalculatorulă

pusălaădispoziţie pe website-ul Ministerului Justiţiei, la adresa:  

http://www.just.ro/calculator%20taxa.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.just.ro/calculator%20taxa.htm
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PARTEA A V-A. DATE DE CONTACTăALEăINSTITU IILOR 
PUBLICE DE INTERES 

de Cristina Farcaș  

 

 

Poliţia Munincipiul Iaşi:  

Adresa: Str.ăMihaiăCost chescu,ăNr.2,ăIaşi,ăcod 700495,   

Telefon: 0232-302003; 0232-30200,  

Website https://is.politiaromana.ro  

 

 

Poliţia de Frontieră 

Adresa: Strada George Coşbuc, nr. 3-5, Iaşi, cod 700469 

Telefon: 0232-272220 

Fax: 0232-460094/271719 

E-mail: itpf.iasi@mai.gov.ro 

 

 

Primaria Municipiului Iaşi 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, Iaşi, cod 700064  

Telefon:  0232-267582; fax: 0232-211200 

Website: http://www.primaria-iasi.ro 

 

 

Prefectura Iaşi  

CompartimentulăInformare,ăRelaţiiăPubliceă- Camera 3 

Adresa: Str. Anastasie Panu, nr. 60, Iaşi. 

Telefon: 0232-421786, 0232-235400 

Fax: 0232-211312 

Email: contact@prefecturaiasi.ro 

Website: https://www.prefecturaiasi.ro 
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Judecătoria Iaşi:  

Adresa: Str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi 

Telefon:0232-211250 

Fax: 0232-232308 

Email:  jd.iasi.birp@just.ro 

Website: http://portal.just.ro/245/SitePages/prezentare.aspx?id_inst=245 

 

 

Tribunalul Iaşi:  

Adresa: Palatul de Justiţie din Iaşi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, cod 700398 

Telefon: 0332-403663 / 0332-240666 / 0232-260600  

Fax: 0232-219660 

Registratur : 0332-435700 

Website: http://portal.just.ro/99/SitePages/prezentare.aspx 

 

 

Avocatul poporului:  

Adresa: BiroulăTeritorialăIaşi, ŞoseauaăNational ,ănr.43,ăparter, Iaşi.  

Telefon./fax: 0232-219111  

E-mail: avpiasi@avp.ro 

Website: http://www.avp.ro 

 

 

Serviciul Român de Informaţii 
Adresa: Str. Sf. Lazar nr.3, Iaşi. 

Telefon: 0232 202 500 

Website: www.sri.ro 


