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Către: Uniunea Națională a Barourilor din România  

Adresa: Palatul de Justiţie, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti 

Email: unbr@unbr.ro 

Ref.: Congresul Avocaților 2021 – Propuneri cu privire la ordinea de zi a Congresului 

 

DOMNULE PREȘEDINTE, 

 

Subsemnatul Văsii Florentin-Laurențiu, în calitate de avocat al Baroul București și membru delegat din 

partea Baroului București la Congresul Avocaților 2021, în temeiul dispozițiilor art. 63 din Legea nr. 

51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat („Legea nr. 51/1995”), a Regulamentului de organizare 

și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și de desfășurare a ședințelor 

Consiliului U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea nr. 5/2011 („Regulamentul U.N.B.R.”), precum și a 

celorlalte dispoziții aplicabile în cauză, formulăm prezentele: 

 

PROPUNERI 

 

Pentru a fi incluse pe ordinea de zi a Congresului Avocaților în vederea aprobării și votării acestora de 

către membrii delegați la Congresul Avocaților, după cum urmează: 

I. PREAMBUL 

Având în vederea situația fără precedent cu care se confruntă profesia de avocat în ultima perioadă în 

care grave prejudicii au fost aduse imaginii profesiei, precum și exercitării acesteia în deplină legalitate 

și siguranță, fiind încălcate drepturile acestora în timpul exercitării profesiei; 

Având în vedere faptul că avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției; 

Având în vedere necesitatea luării unei poziții din partea organelor de conducere ale profesiei de avocat; 

Având în vedere faptul că, în exercitarea profesiei, avocatului trebuie să i se asigure protecția legală 

care să-i garanteze libertatea și independența acesteia; 

Având în vedere necesitatea adoptării unor hotărâri cu ocazia desfășurării Congresului Avocaților din 

România în perioada 25-26 iunie 2021, în vederea creării unui cadrul legal care să confere avocatului 

certitudinea exercitării profesiei cu respectarea drepturilor sale, formulăm prezentele:  
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II. PROPUNERI PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 51/1995 

 

1. La art. 4, după alin. (1) se introduc 3 alineate noi cu următorul cuprins: 

(2) Utilizarea oricăror forme sau mijloace de constrângere sau intimidare ori 

recurgerea la orice altă acțiune sau inacțiune  având ca scop împiedicarea 

avocatului de a-și exercita profesia conform legii, statutului profesiei și codului 

deontologic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 

3 ani. Dacă infracțiunea este săvârșită de către un organ judiciar, limitele de 

pedeapsa se majorează cu o treime. 

(3) Fapta de a pune în mișcare acțiunea penală ori de a lua o măsură preventivă 

împotriva unui avocat, de a trimite în judecată sau de a condamna un avocat 

pentru opiniile juridice ale acestuia, pentru exercitarea drepturilor ori pentru 

îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege se pedepsește cu închisoarea 

de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de  ocupa o funcție publică. 

(4) Luarea, prelungirea sau menținerea, după caz,  de masuri preventive 

împotriva unui avocat va fi comunicată deîndată Baroului din care acesta face 

parte, împreuna cu un exemplar al ordonanței procurorului sau Încheierii 

instanţei privind  măsurile preventive, atunci când acuzațiile împotriva 

avocatului au legătura cu exercitarea profesiei sale. Dacă măsura preventivă 

este privativă de libertate,  un membru al Consiliului Baroului, desemnat de către 

Barou, va putea lua legătura deîndată, cu asigurarea confidențialității,  cu 

avocatul vizat  și va putea consulta dosarul cauzei, cu privire la probele care 

justifică luarea măsurii preventive. Punerea în mișcare a acțiunii penale sau 

trimiterea în judecată a avocatului, pentru infracțiuni care au legătură cu 

exercitarea profesiei sale,  vor fi de asemenea notificate Baroului, împreună cu 

o copie a actelor de dispoziție corespunzătoare ale organelor 

judiciare.  Organele profesiei de avocat au obligaţia de a păstra 

confidențialitatea privind aspectele de care iau cunoştinţă in condiţiile de mai 

sus. 

 

2. Art. 10, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Barourile şi U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, 

competenţa şi disciplina profesională, protecția demnității şi onoarei 
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avocaţilor membri și constituie singurele organe competente să constate 

încălcarea normelor de conduită profesională. 

 

3. La art. 11, după alin. (1) se introduc 2 alineate noi cu următorul cuprins: 

 

(2) Nicio informație încredințată de client sau cunoscută pe orice altă cale în 

exercitarea profesiei privind faptele sau actele clientului ori ale oricăror alte 

persoane care produc efecte în privința clientului său nu va putea fi 

destăinuită, indiferent de natura suportului său. Folosirea oricăror asemenea 

destăinuiri în proceduri judiciare, extrajudiciare sau administrative este 

interzisă. În considerarea caracterului de ordine publică al secretului 

profesional, actele prin care se dispune în acest sens sunt lovite de nulitate 

absolută. 

(3) În îndeplinirea prezentei obligații, avocatul nu poate fi subiect activ al 

infracțiunilor de nedenunțare, omisiunea sesizării, sustragerea sau 

distrugerea de probe ori de înscrisuri, favorizarea făptuitorului și de 

obstrucționare a justiției prevăzute în Codul Penal al României, al 

infracțiunii prevăzute de dispozițiile art. 25 din Legea nr. 78/200 sau al 

oricărei alte infracțiuni similare prevăzute în orice alte legi speciale. 

 

4. La art. 30, după alin. (1) se introduce un nou aliniat, respectiv alin, 11, cu următorul cuprins: 

 

(11)  Onorariul se stabilește liber între avocat și client și  nu poate fi cenzurat de 

către organele judiciare sau alte autorități ale statului, cu excepția reducerii 

onorariilor avocațiale în cadrul soluționării cererilor având ca obiect 

acordarea cheltuielilor de judecată. În acest caz reducerea poate fi  realizată 

doar la cererea părții interesate, în cazul unei vădite disproporții între 

cuantumul onorariului și serviciile avocațiale prestate și fără a se coborî sub 

nivelul onorariului minimal stabilit sau recomandat de către Consiliul UNBR  

sau de către alte organisme și asociații profesionale. 

 

5. La art. 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 



4 
 

(1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter 

profesional aflate asupra avocatului, a colaboratorilor sau angajaților 

formei de exercitare a profesiei, în domiciliul , reşedinţă sau la sediul 

profesional al acestora, la sediul Baroului sau în spațiile rezervate pentru 

avocaţi ale instanţelor judecătoreşti,  precum și în orice alt spațiu utilizat, 

în condiţiile legii sau ale statului profesiei de avocat, pentru exercitarea 

profesiei de avocat,  sunt inviolabile.  

(2) Percheziționarea avocatului, a colaboratorilor sau angajaților formei de 

exercitare a profesiei, a domiciliului, reședinței sau sediului acestora, a 

sediului Baroului sau al U.N.B.R. sau a spațiilor rezervate pentru avocaţi ale 

instanţelor judecătoreşti,  precum și a oricărui altui spațiu utilizat, in 

condiţiile legii sau ale statului profesiei de avocat, pentru exercitarea 

profesiei de avocat, sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută 

decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.          

(3) La efectuarea percheziției si, corespunzător, a ridicării de înscrisuri sau 

bunuri,  are dreptul să participe un membru al Consiliului  sau, în mod 

excepțional, un avocat desemnat de organele de conducere, ca reprezentant 

al Baroului pe raza căruia se desfăşoară activitatea judiciară. Acesta va fi 

desemnat deîndată de către Barou, în urma informării făcută de procuror, cel 

mai târziu odată cu prezentarea acestuia la locul efectuării activităţii 

judiciare. Neprezentarea reprezentantului  în maxim două ore de la 

informarea Baroului cu privire la percheziție permite începerea și 

desfăşurarea percheziției în absența acestuia. Percheziția se înregistrează 

audio și video.  

(4)  Este interzisă ridicarea de obiecte, sisteme electronice și informatice, 

înscrisuri sau orice mijloace de proba fără legătura cu obiectul cauzei în care 

s-a dispus percheziția.  Forma de exercitare a profesiei căreia îi aparțin 

suporți de stocare a informației sau înscrisurile ridicate în original cu ocazia 

percheziției are dreptul să  obțină de la organul judiciar care instrumentează 

cauza copii sau duplicate necesare desfăşurării activităţii profesionale în 

termen de 3 zile de la ridicarea acestora. 

(5)  Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri, de la obligaţia de predare 

a acestora şi de la măsura confiscării: 

     a) înscrisurile care conțin comunicări între avocat şi clientul său; 
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    b) înscrisurile care conțin consemnări efectuate de către avocat cu privire la 

aspecte referitoare la apărarea unui client; 

    c) înscrisurile și datele încredințate de client. 

(6)  Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, 

convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu vor putea fi interceptate şi 

înregistrate corespondența si comunicările acestuia cu caracter profesional, 

decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.   

(7)   Raportul dintre avocat și persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate 

forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul 

săvârșește ori pregătește săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în 

art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală. Dacă pe parcursul sau după 

executarea măsurii rezultă că activitățile de supraveghere tehnică au vizat 

și raporturile dintre avocat și suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, 

probele obținute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a 

fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura 

este informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune informarea 

avocatului. 

(8)  Încălcarea dispozițiilor alineatelor (2) –(7) se sancționează cu nulitatea 

absolută a actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea probei ori 

prin care aceasta a fost administrată. 

(9)   Avocatul nu poate fi subiect activ al infracțiunii de favorizare a făptuitorului 

în legătură cu asistența juridică acordată propriului client și nici al 

persoanelor ale căror fapte produc efecte juridice defavorabile clientului 

asistat, reprezentat ori consultat. 

(10) Declarația unei persoane privind raporturile juridice cu un avocat în legătură 

cu activitățile prevăzute de art.3 din prezenta lege nu va putea fi folosită, 

în procesul penal, împotriva acestuia. 

 

6. La art. 38 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1)  În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, 

ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici, cu excepția 

situațiilor în care atestă identitatea părților, a conținutului sau datei unui 

act. În scopul scopul ocrotirii independenței avocatului, acesta nu va putea fi 
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calificat drept funcționar public în înțelesul legii penale în nicio împrejurare, 

generală sau excepțională.  

(2)  Avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cu cauzele clienților lor ca 

urmare a exercitării activității profesionale. 

(3)  Avocatul este obligat să respecte solemnitatea ședinței de judecată, să nu 

folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnității 

judecătorului, procurorului, altor avocați, părților sau reprezentanților 

acestora în proces. Nerespectarea acestor obligații constituie abatere 

disciplinară gravă.  

(4)   Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris în fața 

instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe 

administrative de jurisdicție. (SE ELIMINA DISPOZIȚIILE PRIVIND 

CONSULTAȚIA) 

(5) Nu constituie abatere disciplinară și nici nu pot atrage alte forme de 

răspundere juridică a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea 

drepturilor, îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și folosirea 

mijloacelor legale pentru pregătirea și realizarea efectivă a apărării 

libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clienților săi.   

 

7. La art. 45, alin. (3) și (8) se vor modifica urmând să aibă următorul cuprins: 

 

(3)  Avocatul nu poate fi ascultat ca martor și nu poate furniza relații niciunei 

autorități sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredințată. 

(8)   Nu constituie infracțiune fapta avocatului de nedenunțare a unor fapte despre 

care ia cunoștință în exercitarea profesiei, cu excepția următoarelor fapte, 

numai în măsura în care nu si-au consumat sau epuizat efectele: 

1.   omor, ucidere din culpă sau altă infracțiune care a avut ca urmare moartea 

unei persoane; 

2.  genocid, infracțiuni contra umanității sau infracțiuni de război contra 

persoanelor. 
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    (81)   În toate cazurile, este exonerat de răspundere avocatul care previne 

săvârșirea infracțiunii sau consecințele acesteia în alt mod decât denunțarea 

făptuitorului. 

      (82) De asemenea, avocatul este exonerat de obligația de a denunța și de 

răspunderea penală în ipoteza în care organele judiciare au fost deja sesizate 

pe orice cale. 

       (83) Avocatul nu răspunde nici pentru nedenunțarea faptelor oricăror alte 

persoane care produc efecte în privința clientului său, exceptând faptele 

enumerate în dispozițiile art. 45, alin. (8), care nu și-au consumat sau epuizat 

efectele. 

 

8. Abrogarea art. 45, alin. (5) ce are următorul cuprins: 
 

5)  Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfășura nicio 

activitate profesională în acea cauză. 

III. PROPUNERI PENTRU MODIFICAREA CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ 

 

9. La art. 94, alin. (5) se modifică urmând să aibă următorul cuprins: 
 

(5)  În cursul urmăririi penale, exceptând comunicările cu clientul sau demersurile 

procedurale prevăzute de lege, avocatul are obligația de a păstra 

confidențialitatea sau secretul datelor și actelor de care a luat cunoștință cu 

ocazia consultării dosarului. 

IV. PROPUNEREA CU PRIVIRE LA MODIFICAREA LEGII NR.318/2004 PRIVIND 

DESEMNAREA DE DREPT A PREȘEDINTELUI U.N.B.R.CA REPREZENTANT 

AL AVOCAȚILOR ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

Cu stimă, 

Av. Florentin-Laurențiu Văsii, 

Membru delegat din partea Baroului București la Congresul Avocaților 2021 


