UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL ALBA
ADUNAREA GENERALĂ
03.03.2018

Adresa: Alba Iulia
str. Teilor, nr. 15, Jud. Alba
Cod fiscal: 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro
Web: www.barou-alba.ro
Telefon: 0258.812905

HOTĂRÂREA NR. 5/03.03.2018
privind TABLOUL ONORARIILOR MINIMALE”
Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 indice 1 şi alin. 1 indice 2
, cele ale art. 66 lit. e) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat , introduse prin Legea nr. 25/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995,
Văzând Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 privind
aprobarea „Tabloului onorariilor minimale”, Hotărârea Consiliului UNBR
nr. 288/09.12.2017 de ratificare a Deciziei Comisiei Permanente a
UNBR, precum şi Hotărârea Consiliului UNBR nr. 289/09.12.2017 prin
care au fost abrogate şi revocate unele prevederi ale Hotărârii
Consiliului UNBR nr. 272/2017 şi s-a stabilit ca barourile să înainteze la
UNBR , până la data de 01.06.2018 , poziţia avocaţilor şi propuneri cu
privire la punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în art. 31 alin. 1
indice 2 şi art. 66 lit x) din Legea nr. 51/1995 aprobate prin hotărâri ale
adunărilor generale ale barourilor,
Analizând propunerile făcute de avocaţi în legătură cu modificările şi
completările aduse Legii nr. 51/1995, prin Legea nr. 25/2017, cu privire
la onorariile minimale,
În temeiul art. 52 , alin. 2 lit. a), rap. la art. 54 alin. 4 din din Legea
nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , cu
modificările şi completările ulterioare,
Art. I. Onorariile minimale sunt următoarele:
A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
1. Activităţi şi cereri cu caracter necontencios
1.1.
Notificări – onorariu orar, dar nu mai puţin de 250 lei;
1.2.
Activităţi profesionale de obţinere a apostilării actelor / de
traducere legalizată a actelor - 300 lei;
1.3.
Asistare
sau
reprezentarea
părţii
la
mediere/conciliere/negociere - 500 lei şedinţă;
1.4. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa instituţiilor publice, altele
decât instanţe/parchete/poliţie - 400 lei;
1.5. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa terţilor – 300 lei

1.6. Cereri de strămutare – 500 lei;
1.7. Cereri de recuzare - 500 lei ;
1.8. Consultaţii juridice, redactarea de acte juridice tranzacţii/contracte
civile/acte adiţionale/statute şi acte constitutive pentru înfiinţarea unor
persoane juridice – 200 lei /ora;
1.9. Activităţile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) şi d) din Legea
51/1995 - 250 lei;
1.10.
Activităţile prevăzute la art.3 lit. g) şi h) din Legea 51/1995 – 1
% din valoare, dar nu mai puţin de 150 lei;
1.11.
Activităţile prevăzute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 250
lei.
2. Activităţi profesionale în procedura contencioasă
2.1. Acţiuni /cereri cu caracter special
2.1.1. Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii
speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010
privind Codul
de procedură civilă, republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură
civilă - 500 lei;
2.1.2. cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii
a VI-a din Codul de procedură civilă - 25 % din onorariul prevăzut la
pct.2.2, nu mai puţin de 500 lei;
2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără
drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al
cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă - 1.000 lei;
2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială – 1.000
lei;
2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei
judiciare de timbru - 300 lei.
2.1.6.Cereri posesorii – 1.000 lei ;
2.1.7. acţiunile în grăniţuire – 1.500 lei.
2.1.8.Cereri privind sechestrul asigurător, poprirea asigurătorie ,
sechestrul
judiciar – 1.000 lei;
2.1.9.Oferta de plată şi consemnaţiunea - 600 lei
;
2.1.10.Refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute – 800 lei;
2.1.11.Recunoaşterea hotărârilor străine - 800 lei;
2.2. Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:
2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei - 500 lei;

2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu
mai puţin de 750 lei;
2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului , nu
mai puţin de 1.500 lei ;
2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului , însă
nu mai puţin de 5.000 lei;
2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului , însă nu mai puţin
de 7.500 lei;
2.2.6. peste 1. 000 000 lei - 1 % din valoarea litigiului, dar nu mai
puţin de 15.000 lei.
Sunt acţiuni evaluabile în bani şi se vor aplica onorariile
stabilite mai sus următoarelor categorii de cereri:
a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act
juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept
patrimonial;
c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine
loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de
constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) acţiunile posesorii;
e) acţiuni petitorii - acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al
dreptului de proprietate;
f) în revendicare;
g) privitoare la servituţi;
h) în materia partajului judiciar;
i) având ca temei plata nedatorata/îmbogăţire fără just temei;
j) în declararea simulaţiei unui act juridic;
k) reglementate de legislaţia privind reparaţiile cuvenite celor care sunt
victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, OUG
nr. 94/2000, etc);
l) cereri privind legislaţia fondului funciar ;
m) cereri privind plata despăgubirilor în cazul exproprierilor;
n) cereri în materia uzucapiunii;
o) cereri în materia daunelor morale;
p) cereri în materia arbitrajului intern şi arbitrajului internaţional;
r) cereri privind dreptul de autor şi de proprietatea intelectuală;
2.3. Acţiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept
nepatrimonial -1.000 lei;
2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulităţii unui act juridic
nepatrimonial - 1.000 lei ;
2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau
arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani –
1.000 lei;

2.4. În materia executării silite:
2.4.1. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter
patrimonial –1.500 lei;
2.4.2. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter
nepatrimonial – 1.000 lei;
2.4.3. contestaţie la executarea împotriva executării silite având
caracter patrimonial - 1.500 lei;
2.4.4. contestaţia la executare împotriva executării silite având
caracter nepatrimonial - 1.000 lei;
2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării
provizorii - 500 lei;
2.4.6. cererile de întoarcere a executării silite - 1.200 lei;
2.4.7.cereri de executare a hotărârilor străine - 1.500 lei.
2.5. Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie :
2.5.1. cerere de divorţ fără minori - 1.000 lei;
2.5.2. cerere de divorţ cu minori - 2.000 lei;
2.5.3.cerere de divorţ prin notarul public – 1000 lei;
2.5.4.cereri care nu sunt accesorii cererii de divorţ si care au ca obiect:
stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea
contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere si educare a copiilor,
dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături
personale cu copilul, locuinţa familiei – 1.000 lei;
2.5.5. tutela, curatela - 850 lei ;
2.5.6. punere sub interdicţie - 850 lei;
2.5.7. tăgada paternităţii - 1.500 lei ;
2.5.8. asistare /reprezentare adopţie - 1.500 lei;
2.6. În materia contenciosului administrativ
2.6.1. redactare plângere prealabila administrativă - 1.000
lei;
2.6.2. acţiune contencios administrativ - 1.500 lei;
2.6.3. suspendare act administrativ, în condiţiile art.14 din
Legea 554/2014 – 1.000 lei;
2.6.4. redactare contestaţie executare act administrativ fiscal – 1000
lei;
2.6.5. acţiune contestaţie act administrativ fiscal – 1.700 lei;
2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 1.500 lei;
2.6.7. cereri/contestaţii privind achiziţiile publice în fata Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în continuare CNSC) – 1.500
lei;
2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 1.800 lei .

2.7. Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la
instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolventei, cu modificările şi completările ulterioare
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă – 1.000 lei;
2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolvenţei la fond: 8.000 lei
sau 150 lei termen;
2.7.3. contestaţii şi cereri în procedura insolvenţei – 1.000 lei.
2.8. În materie contravenţională
2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal
sancţionare a contravenţiei – 1.000 lei.

de

constatare

si

2.9. Acţiunile şi cererile în materie de carte funciara – 1.500 lei;
2.10. a) cereri de intervenţie înregistrare acte/menţiuni la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului (în continuare, ONRC) – 1.000 lei;
b) plângere împotriva rezoluţiei Directorului ONRC – 1.000 lei .
2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi şi obligaţii cu
caracter social:
2.11.1. contestaţii împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea,
executarea, modificarea şi încetarea CIM – 1.500 lei;
2.11.2. stabilirea şi plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute
prin sistemele de asigurări sociale – 1.000 lei;
2.11.3. stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare
profesionala şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de
stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor
forme de protecţie sociala prevăzute de lege - 750 lei.
2.12. Activităţile de curatelă care presupun servicii de asistenţă şi
reprezentare avocaţială
2.12.1. Remuneraţia minima a curatorului special numit de instanţă în
condiţiile art.80 alin. (4) şi art.167 din Codul de procedură civilă - 500
lei;
2.13.Asistenţă juridică în căile de atac .
2.13.1.onorariile minimale prevăzute la pct. 1 şi la pct. 2 se aplică şi în
cazul exercitării căilor de atac: apelul, recursul, contestaţie în anulare,
revizuire.

2.13.2.pentru redactare apel , recurs, contestaţie în anulare, revizuire:
onorariul se stabileşte în procent de 25% din onorariile stabilite la pct. 1
şi pct. 2 şi subdiviziunile acestuia.
2.13.3. pentru redactare şi susţinere cale de atac : onorariul se
stabileşte în procent de 75% din onorariile stabilite la pct. 1 şi pct. 2 şi
subdiviziunile acestuia.
2.13.4. pentru susţinere cale de atac : onorariul se stabileşte în
procent de 25% din onorariile stabilite la pct. 1 şi pct. 2 şi subdiviziunile
acestuia.
B.ÎN MATERIE PENALĂ : ONORARII MINIMALE STABILITE PENTRU
PRESTAREA UNOR ACTIVITĂŢI
PENALE:

DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ

ÎN CAUZELE

1. Consultaţii juridice, prestaţii ocazionale şi/sau redactarea
unor acte.
1.1. Consultaţie juridică iniţiala în materie penală - 300 lei;
1.2. Consultaţie juridică incidentală (ocazionată de formularea unor
cereri, excepţii, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual)
în materie penala - 150 lei;
1.3. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere /
arest / internat medical pentru pregătirea apărării (grefa iniţială) – 400
lei;
1.4. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere /
arest / internat medical pentru documentarea în vederea pregătirii
apărării, subsecvent grefei iniţiale sau pentru redactarea unei cereri /
memoriu, formularea unei excepţii, etc. (grefă incidentală) – 250 lei;
1.5. Studierea dosarului –300 lei/ora în cursul urmăririi penale in
personam, la care se adaugă câte 150 lei pentru fiecare faza sau etapa
procesuală ulterioară studiată în plus;
1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmărire penală,
exclusiv în calitate de persoană vătămată – 500 lei;
1.7. Formularea cererii de constituire de parte civilă - 800 lei;
1.8. Formularea ocazională a unor sesizări, contestaţii sau cereri –
400 lei;
1.9. Asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii privind măsurile
asiguratorii pentru alţi subiecţi procesuali - 1.800 lei.
2. Urmărirea penală
2.1. Formularea unei cereri, excepţii, plângeri, a unui memoriu sau a
oricărui alt act – 300 lei;
2.2. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 300 lei /
convocare;

2.3. Asistenţa/reprezentarea subiecţilor procesuali/părţilor în cursul
medierii sau în procedura desfăşurată în vederea împăcării sau pentru
finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage stingerea
acţiunii penale – 500 lei;
2.4. Formularea unei cereri de iniţiere a acordului de recunoaştere a
vinovăţiei – 300 lei;
2.5. Asistenţa/reprezentarea juridică a inculpatului în fata procurorului
în cursul acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 400 lei;
2.6. Asistenţa în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi – 350 lei
pentru fiecare sesizare;
2.7. Formularea plângerilor împotriva ordonanţei de clasare – 500 lei
pentru fiecare plângere;
2.8. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră
preliminară în plângerea împotriva soluţiei – 400 lei;
2.9. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera
preliminară în procedura confirmării la renunţarea la urmărirea penală –
400 lei;
2.10. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera
preliminara în alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII - IX) –400 lei;
2.11. Formularea contestaţiei privind durata procedurii – 300 lei;
2.12. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de drepturi
şi libertăţi în contestaţia privind durata procedurii – 400 lei;
2.13. Asistare/reprezentarea juridică a inculpatului în faţa instanţei în
procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 400 lei;
*
În cazul redeschiderii urmăririi penale, onorariile mai sus indicate, se
percep din nou.
3. Camera preliminară şi 4. Judecata în primă instanţă – minim
1500 lei;
5. Judecata în apel: motivare şi susţinere: 2000 lei;
*
6. Căile extraordinare de atac
6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea
dosarului – un onorariu egal cu onorariul aferent formulării motivelor de
apel pentru cazul în care se continuă activitatea profesională de acelaşi
avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activităţii de formulare
a motivelor de apel şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă avocatul
nu a perceput un onorariu anterior în legătură cu cauza;

6.2. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii la judecarea căii de atac
– jumătate din onorariul aferent activităţii de motivare a căii de atac, dar
nu mai puţin de 1000 lei/dosar sau 300 lei/termen.
7. Executarea hotărârilor penale şi legile speciale de executare
7.1. Formularea contestaţiei la executare şi Asistenta/reprezentarea
juridica a părţii în contestaţia la executare – 1.000 lei;
7.3.
Formularea
cererii
de
liberare
condiţionată
şi
Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în cererile de liberare
condiţionată - 850 lei;
7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor
împotriva masurilor şi altele asemănătoare - 300 lei;
8.Reabilitarea
8.1. Formularea cererii de reabilitare şi Asistenţa/reprezentarea
juridică a părţii în cereri de reabilitare - 900 lei;
9. Asistenta judiciară internaţională în materie penală
9.1. Consultaţia juridica – 500 lei
9.2. Asistenta si/sau reprezentarea părţilor – 1200 lei.
B. ÎN MATERIE PENALĂ: ONORARII MINIMALE STABILITE PENTRU
PRESTAREA URMĂTOARELOR ACTIVITĂŢI
DE
ASISTENŢĂ
JURIDICĂ, AVÂND ÎN VEDERE INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE ÎN CODUL
PENAL ŞI ÎN ALTE LEGI SPECIALE :

-asistarea şi reprezentarea clientului pe toată durata şi pentru
toate activităţile derulate în faza de urmărire penală, care să includă şi
activităţile prevăzute la punctele 2.1. – 2.13.;
-asistarea şi reprezentarea clientului pe toată durata şi pentru
toate activităţile derulate în faza de cameră preliminară , care să includă
şi activităţile prevăzute la punctele 3.1. – 3.6.;
-asistarea şi reprezentarea clientului pe toată durata şi pentru
toate activităţile derulate în faza judecăţii în primă instanţă , care să
includă şi activităţile prevăzute la punctele 4.1. – 4.12.;
-asistarea şi reprezentarea clientului pe toată durata şi pentru
toate activităţile derulate în faza judecăţii în apel, care să includă şi
activităţile prevăzute la punctele 5.1. – 5.6.;
-asistarea şi reprezentarea clientului pe toată durata şi pentru
toate activităţile derulate în faza căilor extraordinare de atac , care să
includă şi activităţile prevăzute la punctele 6.1. – 6.2..

10.1.Infracţiuni prevăzute în Codul penal:
* Infracţiuni contra persoanei :
- Infracţiuni contra vieţii -5.000 lei;
- Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii - 3.000 lei ;
- Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie - 3.000 lei;
- Agresiuni asupra fătului - 3.000 lei;
- Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie - 2.500 lei;
- Infracţiuni contra libertăţii persoanei - 3.000 lei;
- Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile - 4.000 lei;
- Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale - 4.000 lei;
- Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private - 2.500
lei;
* Infracţiuni contra patrimoniului :
- Furtul
- 3.000 lei;
- Tâlhăria şi pirateria - 4.000 lei;
- Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii - 3.000
lei;
- Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată
electronice - 4.000 lei;
- Distrugerea şi tulburarea de posesie - 3.000 lei;
- Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave - 5.000
lei;
* Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat :
- Infracţiuni contra autorităţii- 3.000 lei;
- Infracţiuni privind frontiera de stat - 3.000 lei;
* Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei :
* Infracţiuni de corupţie şi de serviciu :
- 6.000 lei;
- Infracţiuni de corupţie
- Infracţiuni de serviciu
- 6.000 lei;
* Infracţiuni de fals :
- Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori - 3.500 lei;
- Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare 3.500
lei;
-Falsuri în înscrisuri - 3.500 lei;
* Infracţiuni contra siguranţei publice :
- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate - 5.000 lei;

- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 5.000
lei;
- Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor
nucleare şi
al materiilor explozive - 5.000 lei;
- Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi
reglementate
de lege - 3.000 lei;
- Infracţiuni contra sănătăţii publice
- 3.500 lei;
- Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor
informatice - 4.000 lei;
* Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea
socială :
- Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice - 3.000 lei;
- Infracţiuni contra familiei - 3.000 lei;
- Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat
persoanelor
decedate - 3.000 lei;
*Infracţiuni electorale :

- 4.000 lei;

* Infracţiuni contra securităţii naţionale: - 5.000 lei;
* Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate :
- Infracţiuni săvârşite de militari - 5.000 lei;
- Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili - 4.000 lei;
* Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război :
- Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii - 6.000 lei;
- Infracţiuni de război - 6.000 lei;
10.2.Infracţiuni prevăzute în legi speciale:
*Infracţiuni în legătură cu exercitarea unor profesii - 3.500 lei;
*Infracţiuni contra atributelor fundamentale ale persoanelor- 3.000
lei;
*Infracţiuni contra patrimoniului- 3.500 lei;
*Infracţiuni de corupţie şi de serviciu - 6.000 lei;
*Infracţiuni contra sănătăţii publice - 3.500 lei;
*Infracţiuni privind mediul înconjurător - 3.500 lei;
*Infracţiuni privind activitatea economică - 4.500 lei;
*Infracţiuni privind activitatea contabilă şi activitatea financiar –
bancară - 4.500 lei;
*Infracţiuni privind agricultura şi silvicultura - 3.000 lei;
*Infracţiuni privind transporturile - 3.500 lei;
*Infracţiuni privind relaţiile de muncă, protecţia muncii şi protecţia
socială - 3.500 lei;

*Infracţiuni contra securităţii naţionale, ordinii şi liniştii publice 5.000
lei;
*Alte infracţiuni prevăzute în legi speciale: - 3.000 lei;
10.3.Onorariile minimale prevăzute la pct. 10.1. – 10.2. se
stabilesc, pentru fiecare fază a procesului, pentru fiecare subiect
procesual sau parte în procesul penal pentru care avocatul acordă
asistenţă juridică .
D.11.Asistenţă juridică
penale :

la CEDO şi CJUE în cauze civile şi

11.1.Consultanţă juridică – 1.000 lei;
11.2. Redactare cerere – 5.000 lei;
11.3.Asistenţă şi/sau reprezentarea părţilor – 10.000 lei;
Art. II.
Onorariile minimale prevăzute la art. I au în vedere situaţia
contractelor de asistenţă juridică încheiate cu persoane fizice.
În cazul contractelor de asistenţă juridică solicitate de persoane
juridice, societăţi fără personalitate juridică ori de persoane fizice
autorizate, onorariile minime prevăzute la art. I se majorează cu un
procent de 50%.
Art. III.
Dacă în executarea contractului de asistenţă juridică se constată
modificarea complexităţii serviciului profesional avut în vedere la
încheierea contractului prin diversificarea sa (când se formulează în
aceeaşi cauză cereri incidentale, adiţionale sau accesorii, fiind necesare
prestaţii profesionale suplimentare privind luarea măsurilor preventive sau
de siguranţă, etc), ori, prin efectuarea de activităţi profesionale faţă de
alte autorităţi / instituţii publice, care survin şi nu au putut fi prevăzute în
mod rezonabil, onorariul minimal se majorează cu până la 50% .
Art.IV.
Onorariile minimale pentru activităţile care nu sunt cuprinse în
prezentul tablou se vor stabili luând-se ca baza onorariile prevăzute
pentru prestaţii avocaţiale similare.
Art. V. În cazuri excepţionale, aceste onorarii pot fi diminuate cu 25%.
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