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Directiva (UE) 2016/1919 A Partamentului European a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asisten^a juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate tn cadrul proceduritor penate f / pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de a restare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
: Instrument UE i^y 

textirt RO  V
"Legisld^ie nafionala ' 

- de lege lata -

' , A ■■ -■■ dbservafii

Romania a fntreprins un 
amplu proces de reforma 
leqislativa, care a vizat nu 
doar modificarea celor 
doua coduri in materie 
penala, ci revizuirea 
intregii legislatii penale ^i 
procesuat penale. Aceasta 
s-a finalizat cu adoptarea 
a doua noi coduri a 
legilor de punere in 
aplicare a acestora\ iar la 
data de 1 februarie 2014 
acestea au intrat in 
vigoare^.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura 
penala;
Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare 
a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 
penala $i pentru modificarea ^i completarea 
unor acte normative care cuprind dispozi^ii 
procesual penale;
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciara interna^ionala in materie penala ; 
Legea nr. 236/2017 pentru modificarea ji 
completarea Legii nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciara internafionala in materie 
penala;
Legea nr. 51/1995, republicata, pentru 
organizarea §i exercitarea profesiei de avocat; 
Statutul Institutului National pentru Pregatirea 

§i Perfec^ionarea Avoca^ilor;
Statutul profesiei de avocat (adoptat prin 
Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din

1 Legea nr. 28612009 privind Codul penal 
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala ^i pentru modificarea completarea unor acte normative care 
cuprind dispozifii procesual penale '
2 Disponibile in limba romand la: http://wv/w. iust.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/NoileCoduri/ncD ncpp 05092013/tabid/2604/Default.aspx
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Directiva (UE) 201611919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrui procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT^
Romania nr. 64/2011 din 3 decembrie 2011
(Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 
din 19 decembrie 2011).

Nu necesita transpunere.Articolul 1 Obiect

1) Prezenta directiva stabileste norme minime 
comune privind dreptul la asistenta juridica 
gratuita pentru:

(a) persoanele suspectate si persoanelor acuzate in 
cadrul procedurilor penale; si

(b) persoanele care intra sub incidenta unor 
proceduri privind mandatul european de arestare 
in temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI („persoane 
cautate”).
(2) Prezenta directiva completeaza Directivele 
2013/48/UE si (UE) 2016/800. Nicio dispozitie a 
prezentei directive nu se interpreteaza m sensul 
limitarii drepturilor prevazute in directivele 
mentionate.

Nu necesita transpunere.
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Directive (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
Articolul 2 Domeniu de aplicare Art. 90 C. pr. pen. (Asistenta juridica obligatorie a 

suspectului sau a inculpatului)
(1) Prezenta directiva se aplica persoanelor 
suspectate si persoanelor acuzate in cadrul 
procedurilor penale care au dreptul de a avea acces 
la un avocat in temeiul Directivei 2013/48/UE si 
care:

Asistenta juridica este obligatorie:

a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internal intr-un centru de deten^ie ori intr-un 
centru educativ, cand este refinut sau arestat, 
chiar Tn alta cauza, cand fa^a de acesta a fost 
dispusa masura de siguran^a a internarii 
medicale, chiar in alta cauza, precum §1 Tn alte 
cazuri prevazute de lege;

Transpus(a) sunt private de libertate;

(...)

Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din oficiu)

(1) Tn cazurile prevazute Tn art. 90, daca suspectul 
sau inculpatul nu §i-a ales un avocat, organul 
judiciar ia masuri pentru desemnarea unui avocat 
din oficiu.

Transpus(b) trebuie sa fie asistate de un avocat Tn 
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul 
intern; sau

Art. 90 C. pr. pen. (Asistenfa Juridica obligatorie a 
suspectului sau a inculpatului)

Asistenfa juridica este obligatorie:
/V
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Directly a (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenfa juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate m cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internat intr-un centra de deten^ie ori intr-un 
centra edacativ, cand este re^inat saa arestat, 
chiar in alta caaza, cand fa^a de acesta a fost 
dispasa masara de sigaran^a a internarii medicate, 
chiar in alta caaza, precam ^i in alte cazari 
prevazate de lege;
b) in cazal in care organal jadiciar apreciaza ca 
saspectal ori incalpatal na §i-ar patea face singar 
apararea;

c) in carsal procedarii in camera preliminary §i in 
carsal judecafii in caazele in care legea prevede 
pentra infrac^ianea savar§ita pedeapsa deten^ianii 
pe via^a saa pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani.

Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din oficiu)

(1) Tn cazurile prevazate in art. 90, daca saspectal 
saa incalpatal na §i-a ales an avocat, organal 
jadiciar ia masari pentra desemnarea anai avocat 
din oficia.

(...)
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Constliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de a restare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANT A -

Transpus(c) trebuie sau pot sa fie prezente la un act de 
cercetare sau de strangere de probe, inclusiv, cel 
putin, la urmatoarele:

Art. 92 C. pr. pen. (Drepturile avocatului 
suspectului inculpatului)

(1) Tn cursul urmaririi penale, avocatul suspectului 
sau inculpatului are dreptul sa asiste la efectuarea 
oricarui act de urmarire penala, cu excep^ia;

(i) recunoasterea dintr-un grup de persoane;

(ii) confruntari;
a) situafiei in care se utilizeaza metodele speciale 
de supraveghere ori cercetare, prevazute in cap. IV 
din titlul IV;

(iii) reconstituiri ale unei infractiuni.

b) perchezi^iei corporale sau a vehiculelor in cazul 
infractiuni lor flagrante.

(...)

A
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asisten^a juridical sratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrui procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANTA -

(2) Prezenta directiva se aplica de asemenea, din 
momentul arestarii in statul membru de executare, 
persoanelor cautate, care au dreptul de a avea 
acces la un avocat in temeiul Directivei 
2013/48/UE.

Legea nr. 302/2004, republicata, privind 
cooperarea judiciara internafionala in materie 
penala, cu modificarile si completarile ulterioare

Transpus

Art. 104 (Drepturile persoanei arestate in baza 
unui mandat european de arestare)

(...)

(2) Persoana arestata are dreptul sa fie asistata de 
un aparator ales sau numit din oficiu de instan^a.
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliutui din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzaie m cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind wandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
(2^) Procurorul sau, dupa caz, instan^a de 
executare aduce la cuno^tin^a persoanei re^inute 
sau arestate ca are dreptul de a-^i desemna un 
avocat in statul membru emitent al mandatului
european de arestare §i de a comunica cu acesta, 
in mod direct sau prin intermediul avocatului ales 
sau desemnat din oficiu in Romania, in condi^iile 
prevazute de legea romana ^i cu asigurarea 
confidentialitafii.

(3) Prezenta directiva se aplica de asemenea, in 
aceleasi conditii ca cele prevazute la alineatul (1), 
persoanelor care nu erau initial persoane 
suspectate sau acuzate, dar care devin persoane 
suspectate sau acuzate in cursul interogarii de 
catre politie sau de o alta autoritate de aplicare a 
legii.

>4rt. 83 C. pr. pen. (Drepturile inculpatului) Transpus

Tn cursul procesului penal, inculpatul are 
urmatoarele drepturi:

(...)

c) dreptul de a avea un avocat ales, iar daca nu i§i 
desemneaza unul, in cazurile de asistenta 
obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat 
din oficiu;

(...)

Art. 108 C. pr. pen. (Comunicarea drepturilor §i a 
obligafiilor)

(1) Organul judiciar comunica suspectului sau 
inculpatului calitatea in care este audiat, fapta 
prevazuta de legea penala pentru savar^irea careia

■A
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asisten^a juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
este suspectat sau pentru care a fost pusa in 
mi^care ac^iunea penala §i incadrarea juridica a 
acesteia.

(2) Suspectului sau inculpatului i se aduc la 
cuno^tinta drepturile prevazute la art. 83 ...

(...)

Art. 118 C. pr. pen. (Dreptul martorului de a nu se 
acuza)

Declara^ia de martor data de o persoana care, in 
aceea§i cauza, anterior declara^iei a avut sau, 
ulterior, a dobandit calitatea de suspect ori 
inculpat nu poate fi folosita impotriva sa. Organele 
judiciare au obliga^ia sa men^ioneze, cu ocazia 
consemnarii declara^iei, calitatea procesuala 
anterioara.

(4) Fara a aduce atingere dreptului la un proces 
echitabil, in ceea ce priveste infractiunile minore, 
prezenta directiva se aplica numai procedurilor 
desfasurate in fata unei instante competente in 
materie penala, in urmatoarele cazuri:

In legislatia nationals nu se regaseste reglementata 
categoria Jnfracfiunilor minore”.

(a) dreptul unui stat membru prevede aplicarea 
unei sanctiuni de catre o alta autoritate decat o

, r I



Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate Tn cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate tn cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DECONCORDANTA-
instanta competenta in materie penala, iar 
aplicarea unei astfel de sanctiuni poate fi atacata 
in fa^ unei astfel de instante sau deferita unei 
astfel de instance; sau

(b) privarea de libertate nu poate fi impusa ca 
sanctiune.

Tn orice caz, prezenta directiva se aplica din 
momentul Tn care este luata o decizie privind 
deten^ia, precum si Tn timpul detentiei, Tn orice 
etapa a procedurii, pana la Tncheierea procedurilor 
respective.
Articolul 3 Definifie Art. 274 C. pr. pen. (Plata cheltuielilor avansate 

de stat tn caz de renun(are la urmarirea penala, 
condamnare, amanarea aplicarii pedepsei sau 
renun(area la aplicarea pedepsei)

Transpus

Tn sensul prezentei directive, „asistenta juridica 
gratuita” Tnseamna finantarea de catre un stat 
membru a asistentei din partea unui avocat, prin 
intermediul careia se permite exercitarea efectiva 
a dreptului de a avea acces la un avocat.

(1) Tn caz de renun^are la urmarirea penala, 
condamnare, amanare a aplicarii pedepsei sau 
renunfare la aplicarea pedepsei, suspectul sau, 
dupa caz, inculpatul este obligat la plata 
cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excep^ia 
cheltuielilor privind avocatii din oficiu $i interpret;ii 
desemna^i de organele judiciare, care raman Tn 
sarcina statului. v-''' ■
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asisten^a juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzaie in cadrul procedurilor penale si pentru persoanete cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANTA -
(...)

Art. 275 (Plata cheltuielilor avansate de stat in 
celelalte cazuri)
(...)

(6) Cheltuielile privind avoca^ii din ofidu ^i 
interprefii desemnap’ de organele judidare, 
potrivit legii, raman in sarcina statului.

(...)
Art. 90 C. pr. pen. (Asisten^a juridica obligatorie a 
suspectului sau a inculpatului)

Articolul 4 Asistenta juridica gratuita fn cadrul 
procedurilor penale

Transpus

(1) Statele membre asigura ca persoanele 
suspectate si persoanele acuzate care nu dispun de 
resurse suficiente pentru a acoperi costurile 
asistentei juridice din partea unui avocat au 
dreptul la asistenta juridica gratuita atunci cand 
acest lucru este in interesul actului de justi^ie.

Asistenta juridica este obligatorie:

a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internat intr-un centru de deten^ie ori intr-un 
centru educativ, cand este re^inut sau arestat, 
chiar in alta cauza, cand fata de acesta a fost 
dispusa masura de siguranta a internarii medicale, 
chiar in alta cauza, precum §i in alte cazuri 
prevazute de lege;

(2) Pentru a stabili daca asistenta juridica trebuie 
sa fie acordata in conformitate cu alineatul (1), 
statele membre pot aplica criteriul starii 
materiale, criteriul temeiniciei sau ambele. b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca 

suspectul ori inculpatul nu ^i-ar putea face singur 
apararea;
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenfa juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate w cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatut european de a restore

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -

c) in cursul procedurii in camera preliminara §i m 
cursul judecatii in cauzele in care legea prevede 
pentru infract;iunea savar^ita pedeapsa deten^iunii 
pe viata sau pedeapsa Tnchisorii mai mare de 5 ani.

Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din ofidu)

(1) Tn cazurile prevazute in art. 90, daca suspectul 
sau inculpatul nu §i-a ales un avocat, organul 
judiciar ia masuri pentru desemnarea unui avocat 
din oficiu.

(2) Tn tot cursul procesului penal, cand asisten^a 
juridica este obligatorie, daca avocatul ales 
lipse^te nejustificat, nu asigura substituirea sau 
refuza nejustificat sa exercite apararea, de^i a fost 
asigurata exercitarea tuturor drepturilor 
procesuale, organul judiciar ia masuri pentru 
desemnarea unui avocat din oficiu care sa Tl 
Tnlocuiasca, acordandu-i acestuia un termen 
rezonabil ^i inlesnirile necesare pentru pregatirea 
unei aparari efective, facandu-se men^iune despre 
aceasta Tntr-un proces-verbal ori, dupa caz, in 
Tncheierea de §edin^a. Tn cursul judecatii, cand 
asisten^a juridica este obligatorie, daca avocatul 
ales lipsejte nejustificat la termenul de judecata.
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica sratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzaie tn cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
nu asigura substituirea sau refuza sa efectueze 
apararea, de^i a fost asigurata exercitarea tuturor 
drepturilor procesuale, instan^a ia masuri pentru 
desemnarea unui avocat din ofidu care sa il
inlocuiasca, acordandu-i un termen de minimum 3 
zile pentru pregatirea apararii.

(3) Avocatul din oficiu desemnat este obligat sa se 
prezinte ori de cate ori este solicitat de organul 
judiciar, asigurand o aparare concreta §i efectiva 
in cauza.

Legea nr. 51/1995, republicatd, pentru 
organizarea ?/ exercitarea profesiei de avocat

Art. 70

(1) Tn cazurile prevazute de lege, barourile asigura 
asistenta judiciara in urmatoarele forme;

a) Tn cauzele penale, tn care apararea este 
obligatorie potrivit dispozi^iilor Codului de 
procedura penala;

(...)

I
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzaie in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
(2) In cazuri de excepfie, daca drepturile persoanei 
lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin 
intarziere, decanul baroului poate aproba 
acordarea cu titlu gratuit a asisten^ei de 
spedalitate juridica.

(...)
(3) Atunci cand un stat membru aplica criteriul 
starii materiale, acesta ia m considerare toti 
factorii relevanti si obiectivi, cum ar fi veniturile, 
capitalul, situatia familiala a persoanei in cauza, 
precum ^i costurile asistentei juridice din partea 
unui avocat si nivelul de trai din statul membru 
respectiv, pentru a stabili daca, in conformitate cu 
criteriile aplicabile in acel stat membru, 
persoanele suspectate sau acuzate nu dispun de 
resurse suficiente pentru a beneficia de asistenta 
juridica din partea unui avocat.

Art. 90 C. pr. pen. (Asistenta juridica obligatorie a 
suspectului sau a inculpotului)

Transpus

Asistenta juridica este obligatorie:

(...)

b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca 
suspectul ori inculpatul nu ji-ar putea face singur 
apararea;

(...)

Legea nr. 51/1995, republicata, pentru 
organizarea 5; exercitarea profesiei de avocat

Art. 71

(...)
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asisten^a juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzaie in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
(2) Decanul baroului sau avocatul caruia decanul i- 
a delegat aceasta atributie va desemna, in termen 
de 3 zile, un avocat inscris in Registrul de asistenta 
judiciara, caruia li transmite, odata cu in^tiin^area 
desemnarii, incheierea prevazuta la alin. (1). 
Decanul baroului are obligatia de a comunica §i 
beneficiarului ajutorului public judiciar numele 
avocatului desemnat. Beneficiarul ajutorului public 
judiciar poate solicita el insu^i desemnarea unui 
anumit avocat, cu consim^amantul acestuia, in 
condip'ile legii.

(4) Atunci cand statele membre aplica criteriul 
temeiniciei, se ia in considerare gravitatea 
infractiunii, complexitatea cauzei, precum si 
gradul de severitate a sanctiunii in cauza, pentru a 
stabili daca interesele justitiei impun acordarea 
asistentei juridice gratuite. Tn orice caz, criteriul 
temeiniciei se considera a fi indeplinit in 
urmatoarele situatii:

Art. 90 C. pr. pen. (Asistenta juridica obligatorie a 
suspectului sau a inculpotului)

Transpus

Asistenta juridica este obligatorie:

a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internat intr-un centru de deten^ie ori intr-un 
centru educativ, cand este re^inut sau arestat, 
chiar in alta cauza, cand fata de acesta a fost 
dispusa masura de siguran^a a internarii medicale, 
chiar in alta cauza, precum §i in alte cazuri 
prevazute de lege;

(a) atunci cand o persoana suspectata sau acuzata 
este adusa in fata unui judecator sau a unei 
instante competente pentru a se pronunta cu 
privire la detentie in orice faza a procedurilor in 
cadrul domeniului de aplicare a prezentei 
directive; si

b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca 
suspectul ori inculpatul nu ^i-ar putea face singur 
apararea;
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Directiva (UE) 201611919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenfa juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate w cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
(b) pe durata detentiei.

c) in cursul procedurii in camera preliminara in 
cursul judeca|;ii in cauzele in care legea prevede 
pentru infracfiunea savar§ita pedeapsa deten^iunii 
pe via^a sau pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani.

Art. 90 C. pr. pen. (Asisten^a juridica obligatorie 
a suspectului sau a inculpatului)

Asisten^a juridica este obligatorie:

a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internat intr-un centru de detenfie ori intr-un 
centru educativ, cand este re^inut sau arestat, 
chiar in alta cauza, cand fafa de acesta a fost 
dispusa masura de siguran^a a internarii medicate, 
chiar in alta cauza, precum ^i in alte cazuri 
prevazute de lege;

b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca 
suspectul ori inculpatul nu §i-ar putea face singur 
apararea;

c) in cursul procedurii in camera preliminara §i in 
cursul judecatii in cauzele in care legea prevede 
pentru infrac^iunea savar5ita pedeapsa detenfiunii 
pe via^a sau pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani.
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Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANT A -

Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din oficiu)

(1) Tn cazurile prevazute in art. 90, daca suspectul 
sau inculpatul nu §i-a ales un avocat, organul 
judiciar ia masuri pentru desemnarea unui avocat 
din oficiu.

(...)
(5) Statele membre se asigura ca asistenta juridica 
gratuita este acordata fara intarzieri nejustificate 
si cel tarziu inainte de interogarea persoanei de 
catre politie, de catre o alta autoritate de aplicare 
a legii sau de catre o autoritate judiciara, sau 
inainte de efectuarea actelor de cercetare sau de 
strangere de probe mentionate la articolul 2 
alineatul (1) litera (c).

Art. 83 C. pr. pen. (Drepturile inculpatului) Transpus

Tn cursul procesului penal, inculpatul are 
urmatoarele drepturi:

(...)

c) dreptul de a avea un avocat ales, iar daca nu i§i 
desemneaza unul, in cazurile de asistenta 
obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat 
din oficiu;

(...)

Art. 90 C. pr. pen. (Asistenfa juridica obligatorie a 
suspectului sau a inculpatului)

Asistenfa juridica este obligatorie:
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANTA -

a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internat intr-un centru de detentie ori intr-un 
centru educativ, cand este retinut sau arestat, 
chiar in alta cauza, cand fa^a de acesta a fost 
dispusa masura de siguran^a a internarii medicale, 
chiar in alta cauza, precum §i in alte cazuri 
prevazute de lege;

b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca 
suspectul ori inculpatul nu 'ii-ar putea face singur 
apararea;

c) in cursul procedurii in camera preliminary §i in 
cursul judeca^ii in cauzele m care legea prevede 
pentru infrac^iunea savar§ita pedeapsa deten^iunii 
pe viafa sau pedeapsa mchisorii mai mare de 5 ani.

Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din oficiu)

(1) Tn cazurile prevazute in art. 90, daca suspectul 
sau inculpatul nu §i-a ales un avocat, organul 
judiciar ia masuri pentru desemnarea unui avocat 
din oficiu.

(...)

/
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a ConsUiului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
Art. 108 C. pr. pen. (Comunicarea drepturilor ^i a 
obliga^iilor)

(...)

(2) Suspectului sau inculpatului i se aduc la 
cuno§tin^a drepturile prevazute la art. 83, precum 

urmatoarele obligafii:

a) obligatia de a se prezenta la chemarile organelor 
judidare, atragandu-i-se aten^ia ca, in cazul 
neindeplinirii acestei obliga^ii, se poate emite 
mandat de aducere impotriva sa, iar in cazul 
sustragerii, judecatorul poate dispune arestarea sa 
preventiva;

b) obligatia de a comunica in scris, in termen de 3 
zile, orice schimbare a adresei, atragandu-i-se 
atentia ca, in cazul neindeplinirii acestei obliga^ii, 
cita^iile ^i orice alte acte comunicate la prima 
adresa raman valabile ^i se considera ca le-a luat la 
cuno^tin^a.

(3) Tn cursul urmaririi penale, inainte de prima 
audiere a suspectului sau inculpatului, i se aduc la 
cuno§tin^a drepturile §i obliga^iile prevazute la 
alin. (2). Aceste drepturi §i obliga^ii i se comunica

< 1
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procedurilor privind mandatul european de aresiare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
?! in scris, sub semnatura, iar in cazul in care nu 
poate ori refuza sa semneze, se va incheia un 
proces-verbal.

(...)
(6) Asistenta juridica gratuita se acorda numai in 
scopul procedurilor penale in care persoana in 
cauza este suspectata sau acuzata pentru 
savarsirea unei infractiuni.

Nu necesita transpunere.

Articolul 5 Asistenta juridica gratuita fn cadrul 
procedurilor privind mandatul european de 
arestare

Legea nr. 302/2004, republicata, privind 
cooperarea judiciara internafionala in materie 
penala, cu modificarile si comptetarile ulterioare

Transpus

(1) Statul membru de executare se asigura ca 
persoanele cautate au dreptul la asistenta juridica 
gratuita din momentul arestarii in temeiul unui 
mandat european de arestare, pana cand acestea 
sunt predate sau pana cand decizia de refuz al 
predarii devine definitiva.

Art. 90 (Informafii suplimentare ^i garan(ii)

(...)

(3) Tn cazul in care persoana solicitata, aflata in 
stare de arest in statul de executare, i§i exercita 
dreptul de a-^i desemna un avocat in Romania, 
instan^a romana emitenta a mandatului european 
de arestare transmite, la cerere §i fara intarzieri 
nejustificate, autorita^ii de executare informajiiile 
privind tabloul avoca^ilor cu drept de a profesa in 
unul dintre barourile membre ale Uniunii Na^ionale 
a Barourilor din Romania. Informatiile pot fi 
transmise inclusiv in forma electronica. ...\

/
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANT A -

(4) Rolul avocatului din Romania, desemnat 
conform alin. (3), este de a oferi asistenta 
avocatului din statul membru de executare, 
furnizandu-i informa^ii ^i consultants, pentru a 
permite persoanei solicitate sa i§i formuleze 
apararile in procedura de executare a mandatului 
european de arestare.

(...)

Art. 104 (Drepturile persoanei arestate in baza 
unui mandat european de arestare)

(...)

(2) Persoana arestata are dreptul sa fie asistata de 
un aparator ales sau numit din oficiu de instanta.

(...)
(2) Statul membru emitent se asigura ca persoanele 
cautate care intra sub incidenta procedurilor 
privind mandatul european de arestare in scopul 
efectuarii urmaririi penale si care isi exercita 
dreptul de a numi un avocat in statul membru 
emitent pentru a asista avocatul din statul membru 
de executare, in conformitate cu articolul 10

Legea nr. 236/2017 pentru modificarea §i 
completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciara internaponala in materie penala, cu 
modificarile si completarile ulterioare
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pentru persoanele suspectate ^i persoanele acuzaie tn cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de a restare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
alineatul (4) si alineatul (5) din Directiva 
2013/48/UE, au dreptul la asistenta juridica 
gratuita in statul membru emitent in scopul unor 
astfel de proceduri in statul membru de executare, 
in masura in care asistenta juridica gratuita este 
necesara pentru a garanta accesul efectiv la 
justi^ie.

La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (3) - (5), cu urmatorul 
cuprins:

(3) Tn cazul in care persoana solicitata, aflata Tn 
stare de arest in statul de executare, T^i exercita 
dreptul de a-§i desemna un avocat Tn Romania, 
instan^a romana emitenta a mandatului european 
de arestare transmite, la cerere §i fara Tntarzieri 
nejustificate, autoritatii de executare informatiile 
privind tabloul avocatiilor cu drept de a profesa Tn 
unul dintre barourile membre ale Uniunii Nationale 
a Barourilor din Romania, informatiile pot fi 
transmise inclusiv Tn forma electronica.

(4) Rolul avocatului din Romania, desemnat 
conform alin. (3), este de a oferi asistenta 
avocatului din statul membru de executare, 
furnizandu-i informatii 5i consultant^, pentru a 
permite persoanei solicitate sa T^i formuleze 
apararile Tn procedura de executare a mandatului 
european de arestare.

(5) Toate comunicarile dintre avocatul desemnat Tn 
Romania §i avocatul din statul de executare 
urmeaza a avea loc pe cale directa, acestea fiind 
confidentiale. /
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de a restore

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA-
(3) Dreptului la asistenta juridica gratuita 
mentionat la alineatele (1) si (2) i se poate aplica 
criteriul starii materiale, in conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3), care se aplica mutatis 
mutandis.

Art. 90 C. pr. pen. (Asistenta juridica obligatorie a 
suspectului sau a inculpatului)

Transpus

Asistenta juridica este obligatorie:

a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internat intr-un centru de detenpe ori intr-un 
centru educativ, cand este retinut sau arestat, 
chiar in alta cauza, cand fata de acesta a fost 
dispusa masura de siguranta a internarii medicale, 
chiar in alta cauza, precum §i in alte cazuri 
prevazute de lege;

b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca 
suspectul ori inculpatul nu ^i-ar putea face singur 
apararea;

c) in cursul procedurii in camera preliminary 5i in 
cursul judeca^ii in cauzele in care legea prevede 
pentru infrac^iunea savar§ita pedeapsa deten^iunii 
pe via^a sau pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani.

Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din oficiu)

(1) Tn cazurile prevazute in art. 90, daca suspectul 
sau inculpatul nu ^i-a ales un avocat, organul
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
judiciar ia masuri pentru desemnarea unui avocat 
din ofidu.

(2) Tn tot cursul procesului penal, cand asistenta 
juridica este obligatorie, daca avocatul ales 
lipse§te nejustificat, nu asigura substituirea sau 
refuza nejustificat sa exercite apararea, de§i a fost 
asigurata
procesuale, organul judiciar ia masuri pentru 
desemnarea unui avocat din oficiu care sa il 
inlocuiasca, acordandu-i acestuia un termen 
rezonabil §i inlesnirile necesare pentru pregatirea 
unei aparari efective, facandu-se men^iiune despre 
aceasta intr-un proces-verbal ori, dupa caz, in 
incheierea de ^edin^a. Tn cursul judeca^ii, cand 
asistenta juridica este obligatorie, daca avocatul 
ales lipse^te nejustificat la termenul de judecata, 
nu asigura substituirea sau refuza sa efectueze 
apararea, de§i a fost asigurata exercitarea tuturor 
drepturilor procesuale, instan^a ia masuri pentru 
desemnarea unui avocat din oficiu care sa Tl 
inlocuiasca, acordandu-i un termen de minimum 3 
zile pentru pregatirea apararii.

tuturor drepturilorexercitarea

(3) Avocatul din oficiu desemnat este obligat sa se 
prezinte ori de cate ori este solicitat de organul
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzaie in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
judidar, asigurand o aparare concreta §i efectiva 
in cauza.

(4) Delega^ia aparatorului din ofidu inceteaza la 
prezentarea aparatorului ales.

(5) Daca la judecarea cauzei avocatul lipse^te §i nu 
poate fi inlocuit in condijiile alin. (2), cauza se 
amana.

Legea nr. 302/2004, republicata, privind 
cooperarea judiciara internafionala in materie 
penala, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 7 (Dreptul aplicabil)

Cererile adresate autorita^ilor romane in domeniile 
reglementate de prezenta lege se indeplinesc 
potrivit normelor romane de drept procesual penal, 
daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Proiect de modificare si completare a Legii nr. 
302/2004
La articolul 91, dupa alineatul (3), se introduce 
alin. (3’), cu urmatorul cuprins :
(3^) Tn cazul in care mandatul european de arestare 
este emis in faza de urmarire penala, in procedura
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate tn cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de a restore

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
de camera preliminara sau in faza de judecata, iar 
persoana solicitata isi exercita dreptul de a avea un 
avocat in Romania, aceasta poate beneficia de 
asistenta judiciara gratuita, in cazul in care solicita 
acest lucru. Tn acest caz, instanta emitenta ia 
masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu 
si informeaza Tn mod corespunzator autoritatea de
executare.

La articolul 106, alineatul (3) se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins :
(3) Procurorul sau, dupa caz, instanta de executare 
aduce la cunostinta persoanei retinute sau arestate 
ca are dreptul de a-si desemna un avocat Tn statul 
emitent al mandatului european de arestare si de 
a comunica cu acesta, Tn mod direct, sau prin 
intermediul avocatului ales sau desemnat in oficiu 
Tn Romania, Tn conditiile prevazute de legea 
romana si cu asigurarea confidentialitatii. Tn cazul 
Tn care mandatul european de arestare este emis Tn 
vederea urmaririi penale sau judecatii, persoana 
solicitata este informata ca are dreptul de a 
solicita sa beneficieze de asistenta judiciara 
gratuita.

Articolul 6 Deciziile privind acordarea de 
asistenta juridica gratuita

Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din oficiu) Transpus
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica sratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT^
(1) In cazurile prevazute in art. 90, daca suspectul 
sau inculpatul nu ^i-a ales un avocat, organul 
judidar ia masuri pentru desemnarea unui avocat 
din oficiu.

(1) Dedziile privind acordarea sau neacordarea 
asistentei juridice gratuite si desemnarea 
avocatilor se iau fara intarziere de catre o 
autoritate competent!. Statele membre adopt! 
m!suri corespunz!toare pentru a se asigura c! 
autoritatea competent! adopt! deciziile cu 
diligent! si respectand dreptul la ap!rare.

(...)

Art. 83 C. pr. pen. (Drepturile inculpatului) Transpus(2) Statele membre iau m!surile necesare pentru a 
se asigura c! persoanele suspectate, persoanele 
acuzate si persoanele cautate sunt informate in 
scris in cazul in care cererea lor de asistent! 
juridic! gratuit! este respins!, integral sau partial.

Tn cursul procesului penal, inculpatul are 
urm!toarele drepturi:

(...)

b) dreptul de a consulta dosarul, in condi^iile legii;

(...)

Art. 286 C. pr. pen. (Actele organelor de urmarire 
penala)

(1) Procurorul dispune asupra actelor sau m!surilor 
procesuale ji solufioneaz! cauza prin ordonanf!, 
dac! legea nu prevede altfel.

(...)

\
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Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzaie Tn cadrul procedurilor penale pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANTA -

Art. 336 C. pr. pen. (Dreptul de a face plangere)

(1) Orice persoana poate face plangere impotriva 
masurilor §i actelor de urmarire penala, daca prin 
acestea s-a adus o vatamare intereselor sale 
legitime.

(...)

Art. 370 C. pr. pen. (Felul hotararilor)

(...)

(4) Desfa^urarea procesului in §edinl;a de judecata 
se consemneaza intr-o incheiere care cuprinde:

(...)

g) cererile de orice natura formulate de procurer, 
de persoana vatamata, de par^i §i de ceilal^i 
participan^i la proces;

(...)

i) masurile luate in cursul §edin^ei.
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANT A -

(...)

Articolul 7 Calitatea servidilor 51 a formarii 
privind asistenta juridica gratuita

Art. 272 C. pr. pen. (Acoperirea cheltuielilor 
judidare)
(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor 
de procedura, administrarea probelor, conservarea 
mijloacelor materiale de proba, onorariile 
avoca^ilor, precum ^i orice alte cheltuieli 
ocazionate de desfa§urarea procesului penal se 
acopera din sumele avansate de stat sau platite de 
par^i.

Transpus

(1) Statele membre adopta masurile necesare, 
inclusiv in ceea ce priveste finantarea, pentru a se 
asigura:

(a) ca exista un sistem de asistenta juridica gratuita 
eficace si de o calitate adecvata; si

(b) ca serviciile de asistenta juridica gratuita sunt 
de o calitate suficienta sa garanteze caracterul 
echitabil al procedurilor, cu respectarea 
corespunzatoare a independentei profesiei 
juridice.

(...)

Art. 274 C. pr. pen. (Plata cheltuielilor avansate 
de stat in caz de renun(are la urmarirea penala, 
condamnare, amanorea aplicarii pedepsei sau 
renun(area la aplicarea pedepsei)

(1) Tn caz de renunfare la urmarirea penala, 
condamnare, amanare a aplicarii pedepsei sau 
renun^are la aplicarea pedepsei, suspectul sau, 
dupa caz, inculpatul este obligat la plata 
cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excep^ia 
cheltuielilor privind avoca^ii din oficiu §i interpre^ii
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul

procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANT A -
desemna^i de organele judiciare, care raman in 
sarcina statului.

(...)

Art. 275 C. pr. pen. (Plata cheltuielilor avansate 
de stat in celelalte cazuri)

(...)

(6) Cheltuielile privind avoca^ii din oficiu ^i 
interpre^ii desemnati de organele judiciare, 
potrivit legii, raman in sarcina statului.

(...)

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995, republicata, pentru 
organizarea exercitarea profesiei de avocat

Art. 76

Departamentul de coordonare a asisten^ei judiciare 
exercita, in principal, urmatoarele atributii:

(...)
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pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul
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Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
i) colaboreaza cu Ministerul Justifiei pentru buna 
func^ionare 51 planificarea, inclusiv din punct de 
vedere bugetar, a sistemului de asisten^a judiciara;

(...)

Art. 76

Departamentul de coordonare a asisten|;ei judidare 
exerdta, in prindpal, urmatoarele atribut;ii:

(...)

f) efectueaza controlul asupra asisten^ei judidare 
acordate;

(...)

Art. 77

Tn vederea organizarii activita^ii de asisten^a 
judidara, barourile indeplinesc urmatoarele 
atribu^ii:

(...)

\
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Termen de transpunere: 5 mai 2019

- TABEL DE CONCORDANTA -
c) desemneaza avocat;ii inscri§i in Registrul de 
asisten^a judidara pentru acordarea asistenfei 
judidare, ^inand cent de experien^a profesionala §i 
de calificarea avocatului, precum de natura 
complexitatea cazului, de celelalte desemnari ale 
acestuia potrivit prezentei legi §i de gradul de 
angajare al acestuia;

d) efectueaza controlul asupra acordarii asisten^ei 
judidare de catre avoca^ii din cadrul baroului;

(...)

Art. 80

(...)

(4) Consiliul baroului poate, motivat, sa refuze 
inscrierea in registru sau sa radieze din registru un 
avocat in urmatoarele cazuri:

(...)

c) daca s-a constatat incalcarea repetata a 
dispozi^iilor prezentei legi sau calitatea inferioara 
a asisten^ei judiciare acordate.
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(...)

Statutul profesiei de avocat (adoptat prin 
Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din 
Romania nr. 64/2011 din 3 decembrie 2011 
(/Aonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 
din 19 decembrie 2011}

Art. 314

(1) Avocafii sunt obligati sa i§i actualizeze 
permanent pregatirea profesionala, prin 
menj;inerea 51 diversificarea cunojtintielor in 
domeniile in care i§i exercita profesia, §1, in acest 
scop, sa frecventeze formele de pregatire 
profesionala continua organizate de barou, 
I.N.P.P.A. sau de formele de exercitare a profesiei, 
conform dispozi^iilor prezentei secfiuni.

(2) Pregatirea profesionala continua presupune 
largirea cuno§tin^elor ^i competen^elor in noi 
domenii ale dreptului, largirea cuno§tin^elor in 
domeniul procedurilor ^i al legilor aplicate in 
Uniunea Europeana, precum §i dobandirea 
certificarii pregatirii profesionale continue la 
standarde compatibile cu pregatirea profesionala a
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avocatilor din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene.

(3) Pregatirea profesionala continua se realizeaza 
§i prin specializarea impusa de diversificarea 
extinderea aplicarii dreptului in raport cu evolutia 
relatiilor sodal-economice contemporane.

Art. 315

(1) Toate organele profeslei 51 institupile care i§i 
desfa^oara activitatea sub autoritatea acestora 
sunt obligate sa asigure conditiile necesare 
pregatirii profesionale continue a avocatilor, in 
raport cu domeniile profesionale de specialitate 
pentru care avocatii opteaza. Obligatia prive^te in 
mod special §i domeniul dreptului Uniunii 
Europene, insu§irea §i aplicarea deontologiei ^i 
standardelor profesionale in materie.

(2) Obligapa avocatilor de realizare a pregatirii 
profesionale continue se realizeaza in cadrul 
barourilor, al I.N.P.P.A. §i al formelor de exercitare 
a profesiei §i are drept scop indeplinirea de catre 
avocati a obligatiei de perfec^ionare a pregatirii 
profesionale, bazata pe 0 cultura juridica de 
calitate ^i o pregatire temeinica, pentru
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indeplinirea corespunzatoare a activitafilor de 
interes public pe care le implica folosirea titlului
profesional de avocat.

Art. 317

(1) Pregatirea continua realizata de catre avoca^i 
va fi evaluata in mod regulat. Nu pot fi acordate 
ore de pregatire profesionala pentru participarea 
la activitatii care nu au caracter jtiln^ific sau pentru 
de^inerea oricarei demnitat;i profesionale.

(2) Controlul respectarii obligatiilor de pregatire 
continua (inclusiv consecin^ele nerespectarii 
acestor obliga^ii) se va reflecta intr-un sistem 
declarativ realizat de catre avoca^i, apt a fi 
verificat. Controlul pregatirii profesionale continue 
este de competen^a baroului ^i se va realiza in 
cadrul normativ corespunzator exercitarii profesiei 
la nivel national, conform hotararilor adoptate de 
Congresul avoca^ilor ^i de Consiliul U.N.B.R.

(3) Pe baza hotararilor Congresului avocatilor, 
Consiliul U.N.B.R. va elabora un program anual 
privitor la evaluarea §i controlul pregatirii 
profesionale continue a avocatilor, care va tine 
cont de conlucrarea dintre barouri pentru

>1
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realizarea pregatirii profesionale continue in mod 
coerent $i unitar la nivel national. Organele 
profesiei de avocat vor certifica periodic pregatirea 
profesionala continue a fiecarui avocat.

(2) Statele membre asigura o formare adecvata a 
personalului implicat in luarea deciziilor cu privire 
la asistenta juridica gratuita in procedurile penale 
si in procedurile privind mandatul european de 
arestare.

Regulament din 1.03.2007 al Institutului National 
al Magistraturii (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 
193 din 21.03.2007), cu modificarile si 
completarile ulterioare

Transpus

Art. 1

(...)

(2) Institutul este institu^ie publica aflata sub 
coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Institutul are personalitate juridica §i sediul in 
municipiul Bucure^ti.

(4) Institutul realizeaza formarea profesionala 
ini^iala a judecatorilor ^i procurorilor, formarea 
profesionala continue a judecatorilor §i 
procurorilor in func^ie, precum ^i formarea 
formatorilor, in condi^iile legii.

(5) Institutul nu face parte din sistemul national de 
inva^amant §i educa^ie ^i nu este supus dispozi^iilor 
legale referitoare la acreditarea institu^iilor de 
invafamant superior §i recunoa§terea diplomelor.
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(3) Cu respectarea corespunzatoare a 
independentei profesiei juridice si a rolulul 
persoanelor responsabile de formarea avocatilor, 
statele membre iau masurile adecvate pentru a 
promova asigurarea unei formari corespunzatoare 
avocatilor care ofera servicii de asistenta juridica 
gratuita.

Statutul Institutului National pentru Pregatirea ^i 
Perfecponarea Avocaplor

Transpus

Art. 5

(1) I.N.P.P.A. are ca scop pregatirea, formarea ^i 
perfec^ionarea, ini^iala §i continua, a avocatilor, in 
vederea asigurarii exercitarii calificate a dreptului 
de aparare ^i a competen^ei profesionale a 
avocatilor.

(2) Pentru realizarea acesui scop I.N.P.P.A. 
urmare^te mdeplinirea urmatoarelor obiective:

a) asigurarea cadrului organizatoric necesar 
pregatirii avocatilor stagiari, pregatirii continue a 
tuturor avocatilor, imbunatatirii nivelului 
profesional al avocatilor §i respectarii deontologiei 

disciplinei profesionale;

b) stabilirea formelor de pregatire la standarde de 
competenta profesionale intr-un sistem 
nediscriminatoriu de oportunitati egale §i uniforme 
la nivel national;

c) realizarea de studii §i programe de politici 
profesionale pe probleme compatibile cu

/
./
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dezvoltarea profesiei de avocat in plan intern §i 
international, propuneri de imbunatatiiri a 
legisla^iei pentru intarirea sistemului juridic 
romanesc ^i armonizarea acestuia cu legisla^ia 
Uniunii Europene;

d) stabilirea unor rela^ii de cooperare permanenta, 
pe plan intern ^i international, cu institu^iile ^i 
organizatiile cu atributii in realizarea pregatirii §i 
perfectionarii pregatirii profesionale in sistemul 
profesiilor care necesita pregatire juridica.

(...)

Art. 7

(1) Tn vederea realizarii scopului §i indeplinirii 
obiectivelor pentru care a fost infiintat, I.N.P.P.A. 
desfa^oara, in principal, urmatoarele activitati:

(...)

b) organizeaza pregatirea §i formarea profesionala 
initials a avocatilor stagiari la standarde de 
competenta profesional stabilite de organele 
profesiei;
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c) elaboreaza programele de studiu pentru 
pregatirea profesionala ini^iala 51 continua §i 
propune Consiliului U.N.B.R. aprobarea acestora;

d) elaboreaza, in conlucrare cu barourile, proiectul 
programului anual de realizare a pregatirii continue 
§i propune Consiliului U.N.B.R. adoptarea acestuia;

e) organizeaza examenul de absolvire a INPPA, in 
conformitate cu regulamentul de organizare §i 
desfa§urare aprobat de Consiliul U.N.B.R.;

(...)

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995, republicata, pentru 
organizarea ?/ exercitarea profesiei de avocat

Art. 63

(1) Congresul avoca^ilor are urmatoarele atribu^ii:

(...)

f) adopta hotarari privitoare la rela(;iile dintre 
barouri, perfectionarea pregatirii profesionale §i 
respectarea regulilor deontologice ale profesiei;
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(...)

Art. 65

Consiliul U.N.B.R. are urmatoarele atribut;ii:

(...)

f) organizeaza §i conduce activitatea Institutului 
National de Pregatire §i Perfec^ionare a Avoca^ilor, 
constituit ca persoana juridica de drept privat 
nonprofit $i care nu face parte din sistemul national 
de inva^amant §i nu este supus procedurilor de 
autorizare §i acreditare;

(...)
(4) Statele membre iau masurile necesare pentru a 
se asigura ca persoanele suspectate, persoanele 
acuzate si persoanele cautate au dreptul, la 
cerere, ca avocatul care ofera servicii de asistenta 
juridica gratuita sa fie inlocuit, in cazul in care 
circumstance specifice justified acest lucru.

Art. 83 C. pr. pen. (Drepturile inculpatului) Transpus

Tn cursul procesului penal, inculpatul are 
urmatoarele drepturi:

(...)

e) dreptul de a formula orice alte cereri ce Cin de 
soluCionarea laturii penale ^i civile a cauzei;

(...)
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Art. 91 C. pr. pen. (Avocatul din oficiu)

(...)

(2) Tn tot cursul procesului penal, cand asisten^a 
juridica este obligatorie, daca avocatul ales 
lipse^te nejustificat, nu asigura substituirea sau 
refuza nejustificat sa exercite apararea, de§i a fost 
asigurata exercitarea tuturor drepturilor 
procesuale, organul judiciar ia masuri pentru 
desemnarea unui avocat din oficiu care sa il 
inlocuiasca, acordandu-i acestuia un termen 
rezonabil §i inlesnirile necesare pentru pregatirea 
unei aparari efective, facandu-se men^iune despre 
aceasta ?ntr-un proces-verbal ori, dupa caz, in 
incheierea de §edin^a. Tn cursul judeca^ii, cand 
asistent;a juridica este obligatorie, daca avocatul 
ales lipse§te nejustificat la termenul de judecata, 
nu asigura substituirea sau refuza sa efectueze 
apararea, de§i a fost asigurata exercitarea tuturor 
drepturilor procesuale, instan^a ia masuri pentru 
desemnarea unui avocat din oficiu care sa Tl 
inlocuiasca, acordandu-i un termen de minimum 3 
zile pentru pregatirea apararii.

(...)
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Articolul 8 Cai de atac Art. 281 C. pr. pen. (Nulitaple absolute) Transpus

Statele membre garanteaza ca persoanele 
suspectate, persoanele acuzate si persoanele 
cautate au o cale de atac efectiva potrivit dreptului 
intern, in cazul incalcarii drepturilor lor prevazute 
in prezenta directiva.

(1) Determina intotdeauna aplicarea nulitafii 
incalcarea dispozitiilor privind:

(...)

f) asistarea de catre avocat a suspectului sau a 
inculpatului, precum ^i a celorlalte parfi, atunci 
cand asistenta este obligatorie.

(...)

Art. 426 C. pr. pen. (Cazuhle de contestafie in 
anulare)

Tmpotriva hotararilor penale definitive se poate 
face contesta^ie in anulare in urmatoarele cazuri:

(...)

f) cand judecata in apel a avut loc in lipsa 
avocatului, cand asistenfa juridica a inculpatului 
era obligatorie, potrivit legii;

(...)
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Art. 336 C. pr. pen. (Dreptul de a face plangere)

(1) Orice persoana poate face plangere impotriva 
masurilor actelor de urmarire penala, daca prin 
acestea s-a adus o vatamare intereselor sale 
legitime.

(2) Plangerea se adreseaza procurorului care 
supravegheaza activitatea organului de cercetare 
penala §i se depune fie direct la acesta, fie la 
organul de cercetare penala.

(3) Introducerea plangerii nu suspend! aducerea la 
mdeplinire a masurii sau a actului care formeaza 
obiectul plangerii.

Art. 339 C. pr. pen. (Plangerea impotriva actelor 
procurorului)

(1) Plangerea impotriva masurilor luate sau a 
actelor efectuate de procurer ori efectuate pe baza 
dispozifiilor date de acesta se rezolva, dupa caz, 
de prim-procurorul parchetului, de procurorul 
general al parchetului de pe langa curtea de apel, 
de procurorul ^ef de sec^ie al Parchetului de pe 
langa Tnalta Curte de Casa^ie ^i Justi^ie.
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(2) Tn cazul cand masurile actele sunt ale prim- 
procurorului, ale procurorului general al 
parchetului de pe langa curtea de apel, ale 
procurorului §ef de sectlie al Parchetului de pe 
langa Tnalta Curte de Casa^ie ^i Justi^ie ori au fost 
luate sau efectuate pe baza dispozi^iilor date de 
catre ace^tia, plangerea se rezolva de procurorul 
ierarhic superior.

(3) Dispozi^iile alin. (1) §i (2) se aplica in mod 
corespunzator atunci cand ierarhia func^iilor intr-o 
structura a parchetului e stabilita prin lege 
speciala.

(4) In cazul solu^iilor de clasare, plangerea se face 
in termen de 20 de zile de la comunicarea copiei 
actului prin care s-a dispus solu^ia.

(5) Ordonan^ele prin care se solu^ioneaza 
plangerile impotriva solutiilor, actelor sau 
masurilor nu mai pot fi atacate cu plangere la 
procurorul ierarhic superior §i se comunica 
persoanei care a facut plangerea §i celorlalte 
persoane interesate.
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(6) Dispozi^iile art. 336 - 338 se aplica in mod 
corespunzator, daca legea nu dispune altfel.

Art. 408 C. pr. pen. (Hotararile supuse apelului)

(1) Sentinfele pot fi atacate cu apel, daca legea nu 
prevede altfel.

(2) Incheierile pot fi atacate cu apel numai odata 
cu sentinta, cu excepfia cazurilor cand, potrivit 
legii, pot fi atacate separat cu apel.

(3) Apelul declarat impotriva sentin^ei se socote^te 
facut §i impotriva incheierilor.
Art. 90 C. pr. pen. (Asistenta juridica obligatorie a 
suspectului sau a inculpatului)

Articolul 9 Persoanele vulnerable Transpus

Statele membre asigura ca, in punerea in aplicare 
a prezentei directive, sunt luate in considerare 
necesitatile specifice ale persoanelor suspectate, 
persoanelor acuzate si persoanelor cautate care 
sunt vulnerable.

Asistenta juridica este obligatorie:

a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internat intr-un centru de detentie ori intr-un 
centru educativ, cand este re^inut sau arestat, 
chiar in alta cauza, cand fa^a de acesta a fost 
dispusa masura de siguran^a a internarii medicale, 
chiar in alta cauza, precum §i in alte cazuri 
prevazute de lege;
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b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca 
suspectul ori inculpatul nu §i-ar putea face singur 
apararea;

(...)
Nu necesita transpunere.Articolul 10 Furnizarea datelor raportul privind 

punerea Tn aplicare

(1) Pana la 5 mai 2021, si, ulterior, la fiecare trei 
ani, statele membre transmit Comisiei datele 
disponibile care indica modul in care drepturile 
prevazute de prezenta directiva au fost puse in 
aplicare.
(2) Pana la 5 mai 2022, si, ulterior, la fiecare trei 
ani, Comisia prezinta un raport privind punerea in 
aplicare a prezentei directive Parlamentului 
European si Consiliului. Tn raportul sau, Comisia 
evalueaza punerea Tn aplicare a prezentei directive 
in ceea ce priveste dreptul la asistenta juridica 
gratuita Tn cadrul procedurilor penale si al 
procedurilor privind mandatul european de 
arestare.

Nu necesita transpunere.

Nu necesita transpunere.Articolul 11 Mentinerea nivelului de protec^ie

Nicio dispozi^ie a prezentei directive nu se 
interpreteaza ca reprezentand o limitare sau o 
derogate de la oricare dintre drepturile si
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garantiile procedurale asigurate in temeiul cartel, 
al CEDO, sau al alter dispozitii relevante de drept 
international sau de drept intern al oricarui stat 
membru care prevede un nivel mai ridicat de 
protectie.

Nu necesita transpunere.Articolul 12 Transpunerea

(1) Statele membre pun in aplicare actele cu 
putere de lege si actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive pana la 5 
mai 2019. Acestea informeaza irnediat Comisia in 
acest sens.

Atunci cand statele membre adopta aceste masuri, 
acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau 
sunt insotite de o asemenea trimitere la data 
publicarii lor oficiale. Metodele prin care se face o 
astfel de trimitere sunt stabilite de catre statele 
membre.
(2) Statele membre comunica Comisiei textul 
dispozitiilor de drept intern pe care le adopta in 
domeniul reglementat de prezenta directiva.

Nu necesita transpunere.

Nu necesita transpunere.Articolul 13 Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea 
zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

/ 4'
I 46



H
Directiva (UE) 2016/1919 A Parlamentului European si a ConsUiului din 26 octombrie 2016 privind asistenfa juridica gratuita 

pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale ^i pentru persoanele cautate in cadrul
procedurilor privind mandatul european de arestare

Termen de transpunere: 5 mai 2019 

- TABEL DE CONCORDANTA -
Articolul 14 Destinatari Nu necesita transpunere.

Prezenta directiva se adreseaza statelor membrein 
conformitate cu tratatele.
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