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CĂTRERaluca Prună, Ministrul JustițieiSPRE INFORMAREDacian Cioloș, Prim-ministruIoan Dragoș Tudorache, Șeful Cancelariei Prim-ministruluiStimate domnule Prim-ministru,Stimată doamnă Ministru al Justiției,Stimate domnule Șef al Cancelariei Prim-ministrului,Vă scriu în numele Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului - ACTEDO, inițiator alcentrului de asistență juridică Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, pentru a vă aduce la cunoștințăprimul raport de activitate a acestui program și a vă solicita să luați în considerare implementarea unor măsuricare ar contribui semnificativ la asigurarea și dezvoltarea accesului la justiție în România.Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistenţă juridică pro bono specializat îndomeniul drepturilor omului, care are ca scop facilitarea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile dinRomânia. În primul an de activitate (2015), am primit peste 100 de solicitări de asistență juridică și am reușitsă oferim sprijin juridic gratuit pentru aproximativ 100 de beneficiari (copii cu dizabilități, persoane afectatede violență domestică, persoane de etnie romă, persoane cu boli cronice, persoane LGBT etc.). Acest lucru a fostposibil mulțumită unei colaborări eficiente cu avocați pro bono din mai multe regiuni ale țării. În urma acestuiprim an de activitate, am constatat că există o nevoie semnificativă de a asigura servicii juridice minime, în modgratuit, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, dat fiind faptul că multe dintre acestea nu potbeneficia de sistemul de ajutor public judiciar existent la ora actuală în România. Momentan, proiectul nostrupoate asigura doar o mică parte din cererea crescândă de servicii de asistență juridică pe care am observat-o înurma activităților desfășurate.Practica avocaturii pro bono nu este încă răspândită în România, spre deosebire de alte țări ca de exempluMarea Britanie sau Franța, unde există o tradiție a avocaturii pro bono susținută în mod activ de cătreinstituțiile publice și organele de organizare și funcționare a profesiei de avocat. Datorită rolului influent pecare instituția dvs. o are în rândul avocaților și a structurilor care gestionează organizarea și funcționareaacestei profesii, solicităm Ministerului Justiției să susțină avocatura pro bono ca instrument de
promovare a drepturilor omului și să încurajeze asumarea acestui tip de avocatură de către instituțiile
cu responsabilităţi în domeniul asigurării accesului la justiţie. Pentru a-și atinge scopul, susținerea
avocaturii pro bono ar trebui făcută formal, în actele normative ale profesiei de avocat (regulamente,statut şi legi privind organizarea și funcționarea profesiei).Avocatura pro bono nu este reglementată în mod expres în România, deşi aceasta îşi găseşte temeiul şisusţinerea în legislaţia aplicabilă profesiei de avocat. Ne dorim, astfel, reglementarea legislativă expresă a
modului în care avocaţii pot presta activităţi pro bono, cu accent pe libertatea profesiei şi rolul acesteia
de apărător al drepturilor omului şi al unei societăţi democratice. Această reglementare ar trebuiintrodusă în cuprinsul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum
și corelativ în OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civilă, pentru a se menționaexpres faptul că prestarea de servicii de asistență juridică pro bono de către avocați nu aduce atingereajutorului public judiciar astfel cum acesta este reglementat în OUG menționată.În cadrul întâlnirilor organizate de ACTEDO în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş în 2015, majoritateacauzelor semnalate de ONG-urile prezente reprezentau prima facie încălcări grave ale drepturilor omului. Cu

http://www.actedo.org/
mailto:info


Calea Dorobanților nr. 15, apartament 3Cluj-Napoca, jud. Cluj, Româniawww.actedo.orginfo@actedo.orgtoate acestea, ulterior am primit foarte puține solicitări de asistenţă pro bono din partea organizaţiilor non-guvernamentale, acestea exprimându-și în repetate rânduri neîncrederea în sistemul de justiţie sau înposibilitatea unei practici susținute a avocaturii pro bono. Dat fiind faptul că încălcarea drepturilor și alibertăților fundamentale menține un cerc vicios de sărăcie, și ținând cont de situația precară cu care seconfruntă multiple grupuri vulnerabile din România, considerăm că este vitală susţinerea ONG-urilor, în
particular a celor care lucrează direct cu grupuri vulnerabile, pentru a obţine asistenţă juridică
gratuită, prin programe specifice de consultare care pot fi organizate de către Barouri, cu sprijinul
Ministerului Justiției, în fiecare județ sau la nivel național.
Nu în ultimul rând, solictăm crearea unei linii distincte de finanțare în domeniul drepturilor
omului și al accesului la justiție, care să contribuie la multiplicarea serviciilor de acest gen oferitepersoanelor ale căror drepturi fundamentale sunt încălcate. Considerăm că este deosebit deîngrijorător faptul că domeniul drepturilor omului este acoperit într-o foarte mică măsură deprogramele de finanțare nerambursabilă din România, în ciuda nevoii grupurilor vulnerabile de aavea acces la justiție și de a fi capacitate spre a-și apăra drepturile fundamentale.Aceste recomandări, precum și alte informații cu privire la activitatea și rezultatele primului an de activitate aRețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, sunt incluse în Raportul de activitate anexat, pe care vă invitămsă-l răsfoiți pentru a înțelege mai bine măsura în care accesul la justiție are nevoie de sprijin instituțional șilegislativ în România.Ne exprimăm încrederea în capacitatea instituției dvs. de a lua în considerare recomandările venite din parteasocietății civile și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră cu privire la problemele semnalate mai sus.Suntem disponibile pentru o întâlnire în care să vă prezentăm și să discutăm în detaliu propunerile noastre.
Cu deosebită considerație,Iulia Pascu
Membru FondatorCentrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDOCluj-Napoca, 19 mai 2016
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