
 

Ajutorul public judiciar în 
materie civilă 

 

Accesul la 

justiŃie - expresie 

a principiilor 

democratice într-

un stat de drept şi 

a supremaŃiei legii - trebuie să fie efectiv, iar 

costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să 

constituie o piedică în încercarea de a apela la 

justiŃie pentru realizarea sau apărarea unui 

drept, justificând, în anumite situaŃii şi condiŃii, 

susŃinerea din partea statului, din resurse 

financiare publice. 

Ajutorul public judiciar se acordă în 

baza OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 51/2008, privind ajutorul public judiciar în 

materie civilă şi reprezintă acea formă de 

asistenŃă acordată de stat care are ca scop 

asigurarea dreptului la un proces echitabil şi 

garantarea accesului egal la actul de justiŃie, 

pentru realizarea unor drepturi sau interese 

legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru 

executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a 

altor titluri executorii. 

 

Cine are dreptul de a primi asistenta 

judiciară/avocat din oficiu? 

Poate solicita acordarea ajutorului public 

judiciar orice persoană fizică, în situaŃia în care 

nu poate face faŃă cheltuielilor unui proces sau 

celor pe care le implică obŃinerea unor 

consultaŃii juridice în vederea apărării unui 

drept sau interes legitim în justiŃie, fără a pune 

în pericol întreŃinerea sa ori a familiei sale.  

Prin familie se înŃelege soŃul/soŃia, copiii 

sau alŃi descendenŃi în linie dreaptă în vârstă de 

până la 18 ani aflaŃi în întreŃinerea 

solicitantului, precum şi copiii sau alŃi 

descendenŃi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 

ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în 

continuarea studiilor şi în întreŃinerea 

solicitantului.  

Ajutorul public judiciar se acordă în 

cauze civile, comerciale, administrative, de 

muncă şi asigurări sociale, precum şi în alte 

cauze, cu excepŃia celor penale. 

Asistenta judiciara poate fi incuviinŃată 

pentru toate cheltuieleile judecăŃii sau numai în 

parte.  

Beneficiază de ajutor public judiciar 

persoanele al căror venit mediu net lunar pe 

membru de familie, în ultimele două luni 

anterioare formulării cererii, se situează sub 

nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care 

constituie ajutor public judiciar se avansează în 

întregime de către stat. Dacă venitul mediu net 

lunar pe membru de familie, în ultimele două 

luni anterioare formulării cererii, se situează sub 

nivelul de 800 lei, sumele de bani care 

constituie ajutor public judiciar se avansează de 

către stat în proporŃie de 50%.  

 

Ce cuprinde asistenŃa judiciară? 

AsistenŃa judiciară cuprinde: 

• Acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau 

amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, 

a timbrului si judiciar şi a cauŃiunilor;  

• Apărarea şi asistenŃa gratuită printr-un 

avocat delegat de baroul avocaŃilor.  

 

Când poate fi incuviiŃată asistenŃa judiciară? 

Acordarea asistenŃei judiciare poate fi 

încuviinŃată oricând în cursul judecăŃii. 

 

 



 

Care este procedura ce trebuie urmărită 

pentru a primi asistenŃă judiciară/avocat din 

oficiu? 

• AsistenŃa judiciară sub formă de scutiri, 

reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata 

taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar 

şi a cauŃiunilor se face pe bază de cerere, în 

scris, depusă la instanŃa de judecată. 

• Acordarea unui avocat din oficiu se face pe 

bază de cerere, în scris, care se depune la baroul 

avocaŃilor . 

 

Ce trebuie să cuprindă cererea de acordare a 

asistenŃei judiciare? 

Cererea de acordare a asistenŃei 

judiciare trebuie să cuprindă următoarele 

elemente: 

• obiectul şi natura procesului pentru care se 

solicită asistenŃa;  

• identitatea solicitantului;  

• domiciliul solicitantului;  

• starea materială a solicitantului.  

La cerere se vor ataşa dovezi scrise ale 

veniturilor solicitantului şi despre obligaŃiile de 

plată pe care le are faŃă de alte persoane. 

 

Când incetează dreptul la asistenŃă 

judiciară/avocat din oficiu? 

Dreptul la asistenŃă judiciară, indiferent 

de forma acesteia, încetează prin moartea părŃii 

sau prin îmbunătăŃirea stării sale materiale. 

Dacă partea care a beneficiat de ajutor 

public judiciar cade în pretenŃii, cheltuielile 

procesuale avansate de către stat rămân în 

sarcina acestuia.  

 
 

Contact 
Str. Braşov nr. 8, 300194 Timişoara 

tel / fax: 0256/201237 
E-mail: falt@falt.ro 
http://www.falt.ro 

 
 
 

Program cu publicul: 
luni, miercuri: 9.00 – 13.00, 16.00 –20.00, 

marŃi, joi: 9.00 – 13.00, 
vineri: 9.00 – 12.00 
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