
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE
pentru modificarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 51/2008 

privind ajutorul public judiciar in materie civila

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonan|a de urgenja a Guveraului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar 
in materie civile publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 
2008, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeazS:

1. Articolul 7 se modifica va avea urmatorul cuprins:

"Art 7. - Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, in oricare dintre 
formele prevazute la art. 6. Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, in 
oricare dintre formele prevazute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depa§i, in cursul unei perioade de 
un an, suma maxima echivalenta cu 10 salarii de baza minime brute pe tara la nivelul anului in 
care a fost formulata cererea de acordare."

2. La articolul 8, alineatele (1) ^i (2) se modifica ^i vor avea urmitorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Beneficiaza de ajutor public judiciar in formele prevazute la art. 6 
persoanele al cSror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare 
formularii cererii, se situeaza sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de baza minim brut 
pe ^ara. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza in intregime de 
catre stat.
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(2) Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare 
formularii cererii, se situeaza sub nivelul echivalentului a 50% din salariul de baza minim brut 
pe farS, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat in 
propoitie de 50%.”

3. Aiticolul 9 se modifica va avea urm&torul cuprins:

"Art. 9. - La stabilirea venitului se iau in calcul orice venituri periodice, precum salarii, 
indemnizalii, onorarii, rente, chirii, profit din activitati comerciale sau dintr-o activitate 
independents §i altele asemenea, precum §i sumele datorate in mod periodic pentru satisfacerea 
unor necesita|i de baza, cum ar fi chiriile §i obligatiile de intretinere."

4. La articolul 16, alineatul (2) se abroga.

5. La articolul 22, alineatul (1) se abroga.

6. Articolul 50^ se abroga.

7. Articolul 51 se abroga.

8. Articolul 53 se abrogS.

Art. II. - Ordonanta de urgenfa a Guvemului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar 
in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 
2008, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr, 193/2008, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, precum §i cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, cu respectarea prevederilor art. 
75 alin. (1) §i ale art. 76 alin. (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.

Pre$ediiitele Senatului,Pre^edintele Camerei Deputa^or,

FLORIN-VASILE CIJUION-MARCEL CIOLACU
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