631/23.03.2016
Distinse Domnule Președinte,
Distinși Colegi Congresiști,

În calitate de delegați din partea Baroului Dolj la Congresul Avocaților 2016, am fost
mandatați de Adunarea Generală a Baroului Dolj din data de 19 martie 2016 să vă supunem
atenției următoarele probleme asupra cărora vă rugăm să vă aplecați pentru a le găsi
rezolvări în interesul general al profesiei de avocat.
Astfel, avocații din Baroul Dolj:
1. Își manifestă îngrijorarea față de proiectul de modificare și completare a Legii nr.
514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic și solicită
exprimarea de către organele de conducere a profesiei de avocat a unui punct de vedere
ferm cu privire la acest proiect.
2. Semnalează recrudescența situațiilor care au condus la adoptarea Rezoluției
Congresului Avocaților din 29 martie 2014, prin care Consiliul U.N.B.R. a fost mandatat
pentru a sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, cu privire la modalitatea de aplicare a
dispozițiilor art. 200 NCPC și solicită efectuarea de noi demersuri în vederea eficientizării
accesului la justiție.
3. Propun semnarea unui nou protocol SAJ, care să includă prevederi referitoare la
majorarea onorariilor din oficiu, stabilirea unui plafon minim de 50% de acordare a
onorariului pentru cazul în care se prezintă avocat ales, eliminarea limitei maxime a
onorariilor și includerea onorariilor pentru curatela specială în același protocol.
4. Propun ca plata contribuțiilor la fondul de asigurări sociale al avocaților să se facă
în raport de încasările efective, eliminându-se plafonul lunar minim (250 lei pentru avocații
definitivi și 80 lei pentru avocații stagiari, în luna în care nu au fost realizate venituri).

5. Susțin efectuarea de demersuri pe lângă persoanele cu inițiativă legislativă în
vederea modificării art. 90 lit. c) NCPP, în sensul de a se institui obligativitatea asistenței
juridice a suspectului sau inculpatului în cursul judecății în cauzele în care legea prevede
pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani (în prezent, limita este
de 5 ani). Totodată, solicită identificarea posibilităților de extindere a domeniului de
activitate a Serviciului de Asistență Judiciară.
6. Propun modificarea dispozițiilor art. 68 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat,
prin menținerea doar pentru alegerea organelor de conducere ale baroului a obligativității
cvorumului de o treime din totalul membrilor adunării generale la a doua convocare a
adunării.
7. Propun stabilirea unor tarife diferențiate și a unor prețuri accesibile pentru
avocați la Complexul Balnear și de Recuperare ”Corpore Sano” Techirghiol.
8. Se opun extinderii investiției la Complexul Balnear și de Recuperare ”Corpore
Sano” Techirghiol pe cheltuiala Casei de Asigurări a Avocaților, apreciind ca nestatutare
aceste cheltuieli.
9. Își exprimă opoziția fermă față de ideea centralizării fondurilor Filialelor Casei de
Asigurări a Avocaților.

Vă rugăm să primiți expresia deplinei noastre considerații,
Av. Marinescu Radu
Av. Mihăloiu Bogdan-Valentin
Av. Nicu Mihai-Dragoș
Av. Socoteanu Răzvan-Florentin

