
Asisten a judiciar  gratuit  în materie penal
- principala garan ie a accesului efectiv la justi ie

Lect. univ. dr. Vali Ileana-Ni
Asist. univ. dr. Ana-Maria Bucureanu*

L’assistance juridique gratuite, disposé d’office ou à la demande, 
représente la principale garantie à un accès effectif à la justice pour les personnes 
ayant des moyens matériels insuffisants à la rémunération d’un avocat élu. 
L’institution est réglementée dans l’art. 6 et 171-173 C.proc.pén., art. 155-161 du 
Statut de la profession d’avocat, art. 68-69 de la Loi no 146/1997 sur les taxes 
judiciaires de timbre, art. 14-20 de la Loi no 211/2004 sur la protection des 
victimes des infractions et art. 23 et 24 de la Loi no 217/2003 sur la violence 
domestique.

Garantarea dreptului la ap rare. Articolul 6 al C.E.D.O., garantând 
dreptul persoanei de a avea acces la o justi ie echitabil , precizeaz , între altele c
persoana c reia i se imput  s vâr irea unei infrac iuni trebuie s  dispun  de “timpul 
i facilit ile necesare pentru preg tirea ap r rii sale.” În con inutul dreptului de 

ap rare este cuprins i asisten a juridic  a p r ilor de c tre un ap r tor, persoan
cu preg tire juridic i care are prin lege posibilitatea s  apere drepturile i
interesele legitime ale p r ilor. Potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i
exercitarea profesiei de avocat, este abilitat s  pun  concluzii, în instan , numai 
avocatul înscris în tabloul unui barou component al U.N.B. din Românie. În cazul 
în care în fa a instan ei inculpa ii au fost ap ra i de o persoan  care nu este înscris
în tabloul vreunui barou parte component  a U.N.B. din România, sunt înc lcate 
dispozi iile privitoare la asistarea inculpatului de c tre ap r tor, când asistarea este 
obligatorie ceea ce atrage sanc iunea nulit ii absolute, potrivit art. 197. alin. 2 
C.pr. pen1. Prin natura sa, asisten a juridic  se înf i eaz  ca o garan ie
fundamental  a dreptului de ap rare2.

Forme multiple. În procedura penal , asisten a gratuit  prezint  mai multe 
forme, raportat la maniera în care se acord i la autoritatea care o acord , pe de o 
parte, iar pe de alt  parte, raportat la calitatea procesual  a beneficiarului ei. Din 
punct de vedere al modului în care se acord , distingem asisten a din oficiu i
asisten a acordat  la cerere. Asisten a din oficiu se dispune de organul de urm rire
penal  sau de instan a de judecat , în cazurile în care asistarea este obligatorie 
conform legii, iar în spe  nu a fost angajat un avocat ales. Asisten a la cerere se 
acord  în urma unei cereri formulate de persoana interesat , adresat  instan ei de 

*Vali Ileana-Ni  este cadru didactic la Facultatea de Drept i tiin e Administrative a Universit ii
din Craiova i procuror la Parchetul de pe lâng  Judec toria Craiova, iar Ana-Maria Bucureanu este 
cadru didactic la aceea i facultate i avocat în baroul Dolj. 
1 Î.C.C.J., sec ia penal , decizia nr. 3062 din 16 mai 2005. 
2 I. Neagu, Tratat de procedur  penal , Ed. Pro, 1997, p. 62.
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judecat , organului de urm rire penal , organului administra iei publice locale sau 
decanului baroului. Din punct de vedere al calit ii procesuale a beneficiarului, 
întâlnim asisten a juridic  a inculpatului, a învinuitului, a p r ii v t mate, a p r ii 
civile i a p r ii responsabile civilmente.  
Asisten a judiciar  obligatorie. Asisten a gratuit  este obligatorie, fiind în 
consecin  întotdeauna dispus  din oficiu, pentru învinuit i inculpat în cazurile 
prev zute de art. 171 (2) i (3) C. pr. pen. 

Conform art. 171 alin. 2 C.pr. pen., asisten a juridic  este obligatorie când 
învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de reeducare sau într-un 
institut medical educativ, când este re inut sau arestat chiar în alt  cauz , când fa
de acesta a fost dispus  m sura de siguran  a intern rii medicale sau obligarea la 
tratament medical chiar în alt  cauz  ori când organul de urm rire penal  sau 
instan a apreciaz  c  învinuitul ori inculpatul nu i-ar putea face singur ap rarea, 
precum i în alte cazuri prev zute de lege. 

Acest text de lege nu precizeaz , când acordarea asisten ei r mâne la 
aprecierea organului de urm rire penal i a instan ei, care sunt criteriile dup  care 
aceste organe judiciare ar trebui s  se orienteze. De i din interpretarea sistematic
i teleologic  a articolelor care consacr  asisten a juridic  obligatorie, anumite 

criterii pot fi deduse, iar libertatea de apreciere este uneori binevenit , risc m o 
practic  neunitar  în materie. Legiuitorul nu poate s  reglementeze pân  în cele 
mai mici detalii orice materie (nici nu este indicat de altfel). Totu i, instan a
suprem  ar trebui prin hot râri cu valoare de principiu, s  completeze lacunele 
legislative3. În aceast  materie, Înalta Curte poate indica anumite principii, care s -l 
orienteze pe judec tor4. Sigur, aceste principii pot s  nu epuizeze toate situa iile,
dar ele ar avea meritul de a asigura o jurispruden  unitar . În stadiul actual, fiecare 
organ judiciar decide dup  propriile sale criterii, concep ii, valori, dac  acord  sau 
nu asisten  judiciar  gratuit . Îns  practica unitar  a organelor judiciare interne, 
reprezint  o condi ie a caracterului efectiv al accesului la justi ie. De asemenea, 
conform art. 171 (4) C. pr. pen., "când asisten a juridic  este obligatorie, dac
învinuitul sau inculpatul nu i-a ales ap r tor, se iau m suri pentru desemnarea 
unui ap r tor din oficiu". Legea nu arat  care sunt aceste m suri, creând din nou 
premisele unei practici neunitare. 

Asisten a judiciar  a condamnatului. Articolele citate anterior (de altfel 

3 Conform jurispruden ei CEDO i CJCE, instan elor supreme din statele membre le revine sarcina 
tras rii politicii judiciare interne i particip rii la formarea unei politici judiciare europene. Instan ele 
supreme trebuie pe cât posibil degrevate de litigiile cu o importan  mai redus , pentru ca timpul i
resursele magistra ilor care le compun s  se canalizeze asupra spe elor complexe, spe e care pun 
probleme de principiu, care necesit i faciliteaz  emiterea unor solu ii de principiu. Pentru aceste 
considerente, accesul la instan a suprem  ar trebui limitat doar la cauze cu un înalt grad de dificultate, 
grosul dosarelor fiind tran ate de instan ele inferioare. OUG din iulie 2003 care a f cut din fosta CSJ, 
actuala ÎCCJ, instan  de recurs, a asfixiat practic instan a suprem i a împiedicat-o s - i
îndeplineasc  misiunea care i-ar reveni conform jurispruden ei europene.  
4 Inspirându-ne din jurispruden a CEDO, aceste principii ar putea fi gravitatea faptei, complexitatea 
cauzei, riscul unei pedepse privative de libertate, necesitatea asigur rii egalit ii armelor între p r i,
miza cauzei pentru justi iabil, etc..
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întreaga legisla ie în privin a asisten ei judiciare gratuite în penal), las  în afara 
protec iei condamnatul. Asisten a este obligatorie doar pentru învinuit i inculpat. 
S  nu uit m îns , c  punerea în executare a hot rârilor penale constituie tot o parte 
a procesului penal. Fostul inculpat a devenit condamnat. Dreptul de ap rare este 
garantat de Constitu ie în tot cursul procesului penal5. În alt  ordine de idei, de i
executarea pedepselor penale nu mai ine de procesul penal, ci de dreptul 
substan ial, pot ap rea situa ii în care condamnatul se adreseaz  fie organelor 
abilitate din penitenciar, fie instan ei, cu cereri legate de liberare condi ionat ,
reabilitare judec toreasc , etc.. Condamnatul care nu poate s  î i sus in  singur 
cauza i nu beneficiaz  de serviciile unui avocat ales, nu are nici m car 
reglementat  expres posibilitatea de a se adresa cu o cerere în acest sens organelor 
din penitenciar sau instan ei de judecat .

Art. 6 C. pr. pen. Codul de procedur  penal  fiind legea ce reglementeaz
desf urarea procesului penal, înscrie între regulile de baz  ale acestei activit i
garantarea dreptului la ap rare. Astfel, art. 6 prevede c : “dreptul de ap rare este 
garantat învinuitului, inculpatului i celorlalte p r i în tot cursul procesului penal. 

În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate s  asigure 
p r ilor deplin  exercitare a drepturilor procesuale în condi iile prev zute de lege i
s  administreze probele necesare în ap rare. Organele judiciare au obliga ia s -l
încuno tin eze de îndat i mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau pe inculpat 
despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridic  a acesteia i s -i asigure 
posibilitatea preg tirii i exercit rii ap r rii. Orice parte are dreptul s  fie asistat
de un ap r tor în tot cursul procesului penal. Organele judiciare au obliga ia s
încuno tin eze pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se lua prima declara ie, despre 
dreptul de a fi asistat de un ap r tor, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de 
ascultare. În condi iile i în cazurile prev zute de lege, organele judiciare sunt 
obligate s  i-a m suri pentru asigurarea asisten ei juridice a învinuitului sau 
inculpatului, dac  acesta nu are ap r tor ales.”

Anumite prevederi sunt criticabile i în ceea ce prive te art. 6 C. pr. pen., 
articol care garanteaz  în sens larg dreptul la ap rare. Primul s u alineat este 
discutabil din perspectiva european  de extindere a procesului echitabil dincolo de 
procedurile judiciare. În acela i timp, dreptul european nu condi ioneaz  acordarea 
sa, de calitatea procesual  a justi iabililor. Conform ra iunii precedente, con inutul 
alin. (2) este restrictiv, deoarece nu doar organele judiciare ar trebui obligate s
asigure exerci iul drepturilor ap r rii, ci toate autorit ile publice (de pild , comisia 
de disciplin  din penitenciar). Obliga ia ar urma s  func ioneze indiferent de 
existen a sau nu a unui proces penal. Dispozi iile alin. (3) sunt binevenite, îns  ele 
trebuie înso ite o încadrare i de sanc iuni clare pentru a fi efective. Nu în ultimul 
rând, credem c  organele judiciare ar trebui obligate s  încuno tin eze nu doar pe 
învinuit sau pe inculpat asupra dreptului de a fi asistat de un ap r tor, ci pe toate 
p r ile din proces. 

5 Art. 24 din Constitu ie. 
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Legea nr. 211/2004 privind unele m suri pentru asigurarea protec iei 
victimelor infrac iunilor. Dispozi iile Codului de procedur  penal  în privin a
asisten ei juridice gratuite acordate p r ii v t mate i p r ii civile, se completeaz
cu prevederile art. 14-20 din Legea 211/2004 privind unele m suri pentru 
asigurarea protec iei victimelor infrac iunilor. În privin a acestei legi, remarc m
prezen a criteriilor obiective de acordarea a asisten ei: producerea victimiz rii
printr-o anumit  infrac iune, deosebit de grav 6, leg tura de rudenie cu victima 
decedat  a unei asemenea infrac iuni7 sau un anumit venit lunar pe membru de 
familie8. Dincolo de aceste cazuri, asisten a juridic  poate fi acordat i pe baza 
aprecierii organului judiciar, conform art. 173 (3) C. pr. pen.. Criteriile reduc 
semnificativ riscurile de arbitrariu sau cel pu in de subiectivism în acordarea 
asisten ei gratuite, fiind evitat  astfel i practica neunitar . Acordarea asisten ei este 
posibil  doar cu condi ia ca partea îndrept it  s  fi sesizat organele de urm rire
penal  sau instan a de judecat , în 60 de zile de la data la care a cunoscut s vâr irea
infrac iunii9. Prevederea restrânge, într-o manier  de altfel justificat i din 
perspectiva CEDO, accesul la asisten . Totu i, consider m c  ea ar trebui corelat
i cu data la care s-a produs efectiv informarea persoanei asupra drepturilor pe care 

legea le-a stabilit în favoarea sa. Termenul în care se solu ioneaz  cererea10,
posibilitatea reexamin rii în cazul unei eventuale respingeri11 i luarea în calcul i a 
cheltuielilor prilejuite de punerea în executare a hot rârii de acordare a 
desp gubirilor civile12, consolideaz  institu ia asisten ei juridice gratuite. Aceste 
elemente contribuie i la realizarea scopurilor ei, cel mai important fiind accesul 
efectiv la justi ie. Aceea i considera ie este valabil i pentru scutirea cererilor de 
taxa de timbru13.
Legea nr. 211/2004 trebuie aplicat  în corelare cu art. 173 (3) C. pr. pen., fa  de 
care ea este o lex specialis.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violen ei în 
familie. Asisten a juridic  este reglementat i în beneficiul victimelor violen ei în 
familie, prin art. 23 i 24 ale Legii 217/2003 pentru prevenirea i combaterea 
violen ei în familie. Ad posturile publice asigur  gratuit, victimei i minorilor afla i
în îngrijirea sa, consiliere juridic i o informeaz  la primirea în ad post asupra 

6 Art. 14 lit. a din Legea nr. 211/2004. 
7 Art. 14 lit. b din Legea nr. 211/2004. 
8 Art. 15 din Legea nr. 211/2004. 
9 Art. 16 (1) i (2) din Legea nr. 211/2004. 
10 De i ar fi fost mai indicat ca legea s  oblige la solu ionarea ei în termen de cel mult 15 zile, dat
fiind pe de o parte lipsa de complexitate a cauzei i natura ei penal , iar pe de alt  parte importan a
asisten ei juridice. 
11 Judec torii care, f când parte din Comisia pentru acordarea de compensa ii financiare victimelor 
unor infrac iuni, au solu ionat în prim  instan  cererea, sunt incompatibili s  fac  parte din completul 
de doi judec tori care va tran a într-o eventual  reexaminare a hot rârii lor. De i legea nu face aceast
men iune, ea se completeaz  cu principiile Codului de procedur  penal , principii care îi interzic 
judec torului s  se pronun e de dou  ori asupra fondului unei afaceri. 
12 Art. 19 din Legea nr. 211/2004. 
13 Art. 20 (3) din Legea nr. 211/2004.
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mijloacelor juridice "prin care s  î i protejeze bunurile r mase la agresor (...). 
Consultan a juridic  este gratuit , iar primarul, la sesizarea asistentului familial, în 
cazurile sociale grave, aprob  suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu 
întocmirea actelor juridice"14. Acordarea asisten ei juridice în aceste situa ii 
speciale r mâne fragmentar , ea fiind necesar  în mai multe împrejur ri (de pild ,
consilierea pentru introducerea unei ac iuni penale de c tre victimele care se afl  în 
ad post dar i de c tre cele care, suportând violen a familial , sunt în afara 
ad postului). De asemenea, legea nu precizeaz  din ce fonduri se face plata 
asisten ei sau condi ioneaz  acordarea ei de participarea la anumite programe 
derulate de Agen ia Na ional  pentru protec ia familiei. 

Sanc iunea nerespect rii dreptului la ap rare. Ca o garan ie a dreptului 
de ap rare se înscrie i sanc iunea nulit ii absolute, prev zut  de art. 197 alin. 2 
C.pr. pen., în cazul în care judecata se desf oar  în lipsa învinuitului sau 
inculpatului sau f r  asisten a juridic  a acestora, când este obligatorie potrivit 
legii. Nulitatea absolut , prev zut  de art. 197 alin. 2 C.pr.pen., nu poate fi 
înl turat  în nici un mod, ea putând fi invocat  în orice stare a procesului, putând fi 
luat  în considerare chiar din oficiu.  

Nerespectarea dispozi iilor art. 6 alin. 5 C.pr. pen. care prev d obliga ia de 
a încuno tin a pe învinuit, înainte de a i se lua prima declara ie, despre dreptul de a 
fi asistat de un ap r tor, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de ascultare, 
constituie o înc lcare a drepturilor procesuale. Actele de urm rire penal
(declara iile inculpatului, expertiza tehnic i prezentarea materialului) sunt lovite 
de nulitate, conform art. 197 alin. 1 C.pr. pen., întrucât la întocmirea lor nu s-a 
respectat dreptul de ap rare al inculpatului, care nu a fost asistat de un avocat ales 
sau numit din oficiu.  

Neîndeplinirea acestei obliga ii nu poate fi motivat  prin aceea c
inculpatul nu se g sea în situa iile prev zute de art. 171 alin. 2 C.pr. pen., întrucât 
cazurile prev zute în acel text de lege se referea la o alt  obliga ie pentru procuror, 
i anume aceea de a lua m suri pentru asigurarea asisten ei juridice a învinuitului 

dac  acesta nu are ap r tor ales. În aceste condi ii solu ia care se impune const  în 
refacerea actelor de urm rire penal  în scopul garant rii dreptului de ap rare,
înc lcarea acestei garan ii constituind o v t mare a drepturilor inculpatului15.

De asemenea, cauza nu poate fi judecat  de instan a sesizat i trebuie 
restituit  procurorului în vederea refacerii urm ririi penale în cazul în care 
ascultarea inculpatului cu ocazia arest rii preventive s-a f cut f r  a fi asistat de un 
ap r tor16.
În cazul în care inculpatul este prezent la judecarea în fond a cauzei, fiind în stare 
de libertate, dar ap r torul s u lipse te, dac  instan a amân  pronun area, fapt care-
i permite ap r torului s  depun  concluzii scrise, dreptul la ap rare al inculpatului 

14 Art. 24 (2) din Legea nr. 217/2003. 
15 C.S.J., sec ia penal , decizia nr. 2194 din 26 octombrie 1993. 
16 C.S.J., sec ia penal , decizia nr. 394 din 2 martie 1993.
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când prezen a ap r torului este obligatorie, cu motivarea c  inculpatul a avut 
suficient timp pentru angajarea unui ap r tor, i judecarea cauzei cu desemnarea 
unui ap r tor din oficiu pentru inculpat echivaleaz  cu o judecat  în lipsa 
ap r torului. Astfel, dreptul la ap rare a fost înc lcat, ceea ce atrage nulitatea 
absolut  a actelor de procedur  realizate în aceste condi ii, potrivit art. 197 alin. 2 
C.pr. pen.18 .De asemenea, echivaleaz  cu o lips  de ap rare cazul în care doi 
inculpa i, afla i în stare de arest preventiv i având interese contrare au fost asista i
de acela i ap r tor din oficiu19. În aceste condi ii, hot rârea pronun at  este lovit
de nulitate absolut  prev zut  de art. 197 alin. 2 C.pr. pen. 

În cazul în care unul din inculpa i neag  s vâr irea faptei, iar altul o 
recunoa te, implicându-l i pe cel dintâi, ap rarea lor nu poate fi asigurat , din 
cauza contrariet ii de interese procesuale, de acela i ap r tor. Pentru deplin
exercitare a drepturilor procesuale ale inculpa ilor într-un asemenea caz, dac
ace tia nu angajeaz , în urma aten ion rii lor de c tre instan , un al doilea 
ap r tor, se impune desemnarea unui ap r tor din oficii pentru unul din inculpa i,
care s  asigure, al turi de ap r torul ales, asisten a juridic  în condi iile art. 6 C.pr. 
pen. neprocedând astfel, instan a a înc lcat dreptul la ap rare, ceea ce atrage 
nulitatea hot rârii, conform art. 197 alin. 2 C.pr. pen.20

R mân în afara nulit ii absolute, prevederile relative la asistarea p r ii
v t mate, p r ii civile i p r ii responsabile civilmente, inclusiv în situa ia în care 
asisten a trebuie acordat  potrivit Legilor 211/2004 sau 217/2003. Nerespectarea 
lor poate atrage doar nulitatea relativ , de i dreptul la ap rare este o component  a 
ordinii publice interne i interna ionale.

Modific ri legislative recente. Legea pentru modificarea i completarea 
Codului de procedur  penal , precum i pentru modificarea altor legi, intrat  în 
vigoare la 21 august 2006, a operat mai multe modific ri în cadrul   art. 171-173 C. 
pr. pen., unele fiind necesare i binevenite. Abrogarea alin. 5 al  art. 172 C. pr. 
pen., asigurarea unui termen de minim 3 zile, indiferent de materie, pentru 
preg tirea ap r rii de c tre avocatul din oficiu desemnat în condi iile art. 171  alin. 
4 C. pr. pen., preciz rile aduse în cadrul art. 172 alin. 1 i 173 alin. 2 C.pr.pen.21 i
extinderea asisten ei juridice acordate p r ii v t mate, p r ii civile i p r ii 
responsabile civilmente22, pot fi integrate în aceast  categorie.  Totu i, modific rile 

17 Î.C.C.J., sec ia penal , decizia nr. 3582 din 29 iunie 2004. 
18 C.S.J., sec ia penal , decizia nr. 1122 din 28 februarie 2002; Î.C.C.J., sec ia penal , decizia nr. 1807 
din 01 aprilie 2004. 
19 C.S.J., sec ia penal , decizia nr. 4058 din 26 septembrie 2002; Î.C.C.J., sec ia penal , decizia nr. 
405 din 24 ianuarie 2004. 
20 Î.C.C.J., sec ia penal , decizia nr. 2638 din 14 mai 2004. 
21 Într-adev r, dat fiind caracterul etapei de urm rire penal i scopul avut în vedere, prezen a
ap r torului este necesar  doar la efectuarea actelor de urm rire penal  care implic  audierea sau 
prezen a învinuitului, inculpatului, p r ii v t mate, p r ii civile sau p r ii responsabile civilmente. 
22 Aceasta s-a realizat prin înlocuirea termenului de "instan " cu cel de "organ judiciar", în
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19 C.S.J., sec ia penal , decizia nr. 4058 din 26 septembrie 2002; Î.C.C.J., sec ia penal , decizia nr. 
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aduse art. 171 alin. 2 C. pr. pen. exclud de la beneficiul asisten ei juridice 
obligatorii o întreag  categorie de justi iabili, afla i într-o situa ie particular , care 
nu le permite s  fac  demersuri pentru angajarea unui avocat asemenea celorlal i
concet eni ai lor. Este cazul militarilor în termen, militarilor cu termen redus, 
rezervi tilor concentra i sau mobiliza i i elevilor institu iilor militare de 
înv mânt. Aceste modific ri legislative in evident pasul cu transform rile actuale 
din sistemul militar român, îns  ele pot avea i efecte negative în privin a
persoanelor care, de pild , urmeaz  înv mântul militar, etc. Dreptul la ap rare, 
fiind unul din drepturile cet ene ti cu cele mai mari implica ii în activitatea 
judiciar , se impune a fi perfec ionat în continuare, pentru asigurarea valen elor 
sale în tot cursul procesului penal.

formularea art. 173   alin. 3 C. pr. pen..
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