Invitație de participare

Institutul National de Pregătire și Perfecționare a Avocaților – Centrul Teritorial Iași, Barourile
de avocați Vaslui și Iași, în colaborare cu Programului comun al Comisiei Europene și al
Consiliului Europei JUSTROM3 Facilitarea Accesului la Justiție al Femeilor Rome vă invită să
participați la dezbaterea online Asistența extrajudiciară – formă de ajutor public judiciar din
data de 26 martie 2021, orele 13.00 – 15.00.
Speakeri:
•
•
•
•
•
•
•

dl av. Tudor Duca, Decanul Baroului Iași
dl av. Radu Bobârnat, Decanul Baroului Vaslui și Coordonatorul Serviciului de asistență
judiciară al Baroului Vaslui,
dl av. Nicolae-Horia Țiț, Directorul INPPA – CT Iași
dl Norbert Iuonaș, Coordonatorul național al Programului comun al Comisiei Europene
și al Consiliului Europei JUSTROM3 în România,
dl av. Marius Brănici, Coordonatorul Serviciului de asistență judiciară al Baroului Iași
dna av. Ana Maria Drăgan, avocat în cadrul Serviciului de asistență judiciară al Baroului
Iași
dna av. Roxana Prisacariu, formator INPPA.

O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă reglementează asistența
prin avocat în cadrul procedurilor civile judiciare sau extrajudiciare, ca una din formele
ajutorului public judiciar. Cu toate acestea, doar asistență judiciară în cadrul unor procese
aflate deja pe rolul instanțelor de judecată pare să fie o procedură relativ accesibilă
justițiabililor cu venituri limitate. Însă cum pot accede aceste persoane la serviciile avocațiale
în vederea inițierii unui proces civil sau pentru prevenirea unuia?
Dezbaterea urmărește să exploreze împreună cu avocații interesați serviciile avocațiale ce pot
forma obiectul asistenței extrajudiciare ca formă a ajutorului public judiciar în materie civilă,

precum și aspectele procedurale specifice care să faciliteze accesul efectiv la justiție al
persoanelor cu venituri limitate.

Participarea avocaților la dezbatere va fi recunoscută ca pregătire profesională conform
criteriilor INPPA. Dezbaterea se adresează îndeosebi avocaților înscriși și celor care urmează
să se înscrie în Registrul de asistență judiciară al Baroului Vaslui și Iași. Nu se percepe taxă de
participare. Pentru a participa la dezbatere, vă rugam să trimiteți un e-mail cu subiectul
„Dezbatere Asistență extrajudiciară” pe adresa ctiasi@inppa.ro până la data de 25 martie
2021, în cuprinsul căruia să indicați numele și prenumele, forma de exercitare a profesiei,
adresa de e-mail, numărul de telefon. Datele de conectare vor fi transmise prin e-mail în
dimineața zilei de 26 martie 2021.

