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Dragi colegi, 
 
Dorim să vă informăm de faptul că am primit până la acest moment un număr de 10 emailuri. 
Toate punctele de vedere/sugestiile Dvs., menționate în cadrul acestor emailuri, au fost 
analizate de către Consilierii ce coordonează departamentul S.A.J. 
 
În urma discuțiilor purtate pe marginea punctelor de vedere transmise, precum în baza 
obiectivelor stabilite de către Consilierii coordonatori S.A.J, am decis să propunem în cadrul 
Consiliului Baroului Galați necesitatea achiziționării unui nou soft informatic, ce va eficientiza 
activitatea angajatului S.A.J. și ce va distribui oficiile potrivit noului regulament, ce se dorește a 
fi aprobat de către Consiliul Baroului. 
 
Totodată, necesitatea achiziționării unui nou soft informatic se justifică și prin faptul că acesta 
este depășit din cauza vechimii acestuia, iar multe dintre modificările ce dorim a fi implementate 
necesită funcții/aplicații ce nu pot fi adăugate în cadrul actualului soft informatic.  
 
Având în vedere aceste aspecte, adoptarea noului Regulament pregătit de către Consilierii 
S.A.J urmează a fi realizată în același timp cu achiziționarea unui nou soft informatic, motiv 
pentru care vă învederăm faptul că sunt aplicabile, în continuare, dispozițiile Regulamentului 
actual. 
 
Astfel, dorim să vă reamintim următoarele prevederi: 
 

- Art. 3 din actualul Regulament prevede: 
„Acordarea asistenței judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai în 
baza desemnării prin eliberarea delegației în sistem informatic ca urmare a unei 
comunicări scrise din partea instanței, a organului de urmărire penală, de 
cercetare penală sau a organului administrației publice locale, adresată 
Serviciului de Asistență Judiciară (SAJ) din cadrul baroului.”  

 
Potrivit dispoziției menționate anterior nu este permisă acordarea asistenței judiciare din 
oficiu în lipsa unei adrese transmise în scris de către organele judiciare. Avocatul care 
va accepta asigurarea asistenței judiciare în lipsa unei solicitări scrise adresate Baroului 
Galați – Departamentul S.A.J. va suporta sancțiunile prevăzute de regulament. 
 
- Art. 12 din Regulament prevede faptul că avocatul de serviciu, ce nu va răspunde la 
apelul telefonic transmis de către organele judiciare va fi sancționata potrivit Art. 15 din 
Regulament; 
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- Art. 12 din Regulament prevede faptul că avocatul înscris pe listele SAJ nu poate să 
își asigure substituirea în mod constant în dosarele ce i-au fost încredințate ca urmare 
a distribuirii softului informatic. 

 
Până la adoptarea unui nou Regulament, Consilierii SAJ vor urmări respectarea prevederilor 
actualului Regulament, iar, în cazul încălcării acestuia, vor propune luarea măsurilor ce se 
impun. 
 
Suplimentar, pentru clarificarea unei situații apărute în practica avocaților înscriși pe listele SAJ, 
a fost elaborată o cerere tip pentru anularea delegațiilor din oficiu, cerere ce va fi completată de 
către orice avocat ce dorește a avea anulată delegația. Formularul tipizat se găsește la 
Secretariatul Baroului Galați și prevede atât posibilitatea anulării parțiale, cât și anularea totală 
a delegației, urmând ca Departamentul S.A.J. să țină o evidență asupra tuturor delegațiilor 
anulate. 
 
Nu în ultimul rând, deoarece unul dintre obiectivele principale ale actualului Consiliu, și implicit 
ale Departamentului S.A.J, este acela al unei comunicări cât mai eficiente cu avocații din cadrul 
Baroului Galați, vă rugăm să ne comunicați, în scris, orice probleme întâmpinați în activitatea 
depusă pe adresa de email: ciprian.baciu@savin-asociatii.ro, aceasta fiind singura comunicare 
ce urmează a fi avută în vedere. 
 
Astfel, printre sesizările ce dorim a ne fi comunicate în mod special sunt acele incidente legate 
de atitudinea necorespunzătoare a organelor judiciare față de activitatea depusă de către Dvs., 
cu indicarea în concret a numărului de dosar și a persoanei implicate. Toate aceste sesizări vor 
fi aduse la cunoștința organelor ierarhic superioare din cadrul instituției în care activează 
persoana ce face obiectul sesizării, în vederea remedierii pe viitor a situației apărute. 
 
În încheiere, dorim să reiterăm faptul că intenția noastră este aceea de a îmbunătăți activitatea 
S.A.J prin aprobarea unui nou Regulament, care va reglementa soluții la problemele sesizate 
de către Dvs., precum va urmări o responsabilizare a avocaților înscriși pe listele S.A.J. cu 
scopul îmbunătățirii activității prestate în cauzele încredințate. 
 
Cu considerație, 
Av. Baciu George Ciprian 
_______________________ 
Av. Deleanu Mihai 
_______________________ 
Av. Stan Florin 
_______________________ 
Av. Toader Cîmpureanu Irina 
_______________________ 
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