PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind
Codul de procedură civilă și a Ordonanței de Urgență nr. 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Parlamentul României adoptă prezenta lege :
Art. 1 – Legea nr. nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247/10 aprilie 2015, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează cu următorul cuprins:
1. Alineatul 2 al articolul 13 se completează, având următorul cuprins:
„(2) Părțile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz,
asistate în condițiile legii. La toate instanțele, cu excepția judecătoriilor, cererile şi
concluziile părților nu pot fi formulate și susținute decât prin avocat sau, după caz,
consilier juridic, cu excepția situației în care partea sau mandatarul acesteia, soţ ori
rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licențiată în drept.”
2. După alineatul 2 al art. 13 se introduce un nou alineat, 21, având următorul cuprins:
„(21) La judecătorii, se aplică prevederile de la alin. 2 dacă obiectul procesului
dedus judecății îl constituie:
- orice cereri evaluabile în bani în valoare de peste 5000 lei inclusiv;
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- căile de atac împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate
jurisdicțională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de
lege.”
Art. 2 – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 327/25 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează cu următorul cuprins:
1. Articolul 8 alineatele (1) și (2) se modifică și se completează având următorul
cuprins:
„(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al
căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare
formulării cererii, se situează sub nivelul a jumătate din salariul minim brut pe țară
la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare. În acest caz, sumele
care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni
anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară la
nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare, sumele de bani care
constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%.”
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