
DECIZIE
pentru reglementarea activitatii
Serviciului de Asistenta Judiciara

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Baroul Olt

DECIZIA NR. /34

Sedinta de consiliu din 08.09.20I I

Consiliul Baroului Olt, avand in vedere,

- Regulamentul de organizarc si functionare a SAJ;

- Decizianr.g5l30.03 .20A9 privind aprobarea regulamentului SAJ;

- Hotarareaadoptata de Consiliul Baroului Olt in luna martie 2009;

- protocolul privind stabilirea onorariilor avocatilor pentru furnizarea serviciilor de

asistenta juridica incheiat in anul 2008 intre Ministerul Justitiei si Uniunea

Nationala a Barourilor din Romania;

In temeiul prev. afi..56 alin.2 lit."a" si "k" din Legea nr'5111995 pentru

organizarea si eiercitarea profesiei de avocat, modificata si republic ata in Monitorul

Oficial nr.98 din 07.02.2011;

DECIDE:

Art.l. Emiterea delegatiilor pentru asistenta judiciara obligatorie se va face numai la

cererea scrisa a instantelor de jude catasau a organelor de urmarire penala-

Nu se vor elibera delegatii ulterior prestarii de catre avocati a asistentei judiciare.

In cazul in care, din motive obiective, avocatii desemnati din oficiu nu se pot

prezenta la proces, sunt obligati sa-si asigure substituirea.

Reparti zareadelegatiilor se va face numai in ordin ea alfabetica a avocatilor inscrisi

in registrul de asistenta judiciara.

Indiferent de numarul invinuitilor sau inculpatilor dintr-un dosar, un avocat nll

poate primi delegatie pentru mai mult de un inculpat sau invinuit din acelasi dosar'



Art.Z. Avocatii definitivi cu pana la trei ani vechime in aceasta calitate pot primi oficii

si la Judecatoria Slatina si la parchetul de pe langa Judecatoria Slatina.

Art.3. Plafonul valoric lunar de oficii pentru un avocat definitiv (inclusiv sporurile si
acordurile) indiferent de instanta se stabileste la suma de 2.000 lei.

Plafonul valoric lunar la oficii pentru un avocat stagiar (inclusiv sporurile si
acordurile) se stabileste la suma de 1.500 lei.

Depasirea plafonului lunar atrage sanctiunea neeliberarii de delegatii in luna
urmatoare.

Art.4. Avocatii care in ultimele sase luni nu au acordat repetat asistenta judici ara la

cererea a instantelor, organelor de urmarire penala si serviciului de asistenta judiciara

vor fi eliminati de pe Tabelul avocatilor care asigura permanenta.

Art.S. Avocatii inscrisi pe Tabelul avocatilor care asigura permanenta sunt obligati

sa-si comunice disponibilitatea cu cel putin o zi inainte de data la care sunt planificati,

prin fax sau pe adresa de email a baroului.

Art.6. Trimestrial, Consiliul Baroului va analiza punerea in aplicare a acestor masuri,

ocazie cu care se va analiza si cuantumul veniturilor brute realizate din angajamente de

catre avocatii care primesc imputemiciri avocatiale din oficiu, urmand ca aceia care au

venituri brute din angajament. O. peste 4.000 lei/luna sa nu mai primeasca imputerniciri

din oficiu.

Art.7. Avocatii care acorda asistenta judiciara din oficiu in cauzele aflate pe rolul

insrantelor au obligatia de a depune concluzii scrise si de a declara, in cauzele penale,

calea de atac, ,u ,*r.ptia .urrrrilor in care invinuitiul/inculpatul solicita expres, in scris,

neexercitarea caii de atac.

Art. 8. prezenta decizie se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul baroului

si prin publicare pe site-ul oficial al acestuia.

Art. g,prezenta decizie se va comunica prin gnja Serviciului de Asistenta Juridica

tuturor instantelor de judecata, organelot d. urmarire penala si autoritatilor nationale

prevaztJte de legea in materie.

Art.l0.Conducerea Baroului Olt
indep lin ire prezenta decizie.

si Serviciul de Asistenta Juridica vor duce la

Bubatu Mihaita


