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DECIZIA NR. 116 
 

Adoptată în şedinţa din 3 februarie 2006 
 
 Văzând dispoziţiile art. 6 şi art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor 
omului, privind dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, dreptul la 
respectarea domiciliului şi dreptul la respectarea corespondenţei, interpretate în 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ca incluzând dreptul la 
confidenţialitatea raporturilor dintre avocat şi client, dreptul la inviolabilitatea 
sediului profesional al avocatului şi dreptul la respectarea corespondenţei de orice 
fel a avocatului cu clientul, 
 
 Văzând dispoziţiile art. 21, art. 24, art. 27 şi art. 28 din Constituţia României, 
republicată, privind dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, 
inviolabilitatea domiciliului şi secretul corespondenţei, precum şi dispoziţiile art. 11 
alin. (2) şi art. 20 din Constituţie, privind aplicabilitatea directă în dreptul intern şi 
superioritatea faţă de legislaţia naţională a tratatelor internaţionale în materia 
drepturilor omului la care România este parte, 
 
 Văzând dispoziţiile art. 10, art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi pe acelea ale art. 1 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (4), 
art. 8, art. 9, art. 10, art. 114 alin. (3) lit. d), art. 118, art. 139 alin. (4), art. 212 şi 
art. 215 din Statutul profesiei de avocat din 2004, conform cărora avocatul are 
obligaţia de păstrare a secretului profesional, care este de ordine publică şi 
absolută, 
 
 În vederea protejării obligaţiei de respectare a secretului profesional în 
raporturile dintre avocaţi sau formele de exercitare a profesiei de avocat şi 
organele fiscale, 
 
 În temeiul art. 9, art. 58 alin. (1) lit. c) şi art. 65 alin. (1) lit. a), b) şi f) din 
Legea nr. 51/1995 şi al art. 79 alin. (1) lit. c) şi art. 86 alin. (2) şi (3) din Statut, 
 
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 
 

DECIDE: 
 
 Art. 1. - (1) Secretul profesional acoperă secretul convorbirilor telefonice 
efectuate în interes profesional de avocat, incluzând identitatea corespondentului, 
identitatea titularului postului telefonic corespondent, numărul postului telefonic 



corespondent, data şi durata convorbirii telefonice, precum şi conţinutul convorbirii 
telefonice, indiferent dacă aceste convorbiri telefonice au fost efectuate de la un 
telefon aparţinând avocatului (în patrimoniul personal) sau formei de exercitare a 
profesiei (în patrimoniul profesional), de la un telefon (fix, mobil sau public) care 
utilizează cartele sau de la un alt telefon aparţinând unui terţ. 
 (2) În raporturile cu organele fiscale, avocatul şi forma de exercitare a 
profesiei au obligaţia de păstrare a secretului convorbirilor telefonice efectuate în 
interes profesional, aşa cum sunt definite la alin. (1). 
 (3) În raporturile cu organele fiscale şi pentru stabilirea deductibilităţii 
cheltuielilor privind convorbirile telefonice, se prezumă că toate convorbirile 
telefonice efectuate de la un telefon aparţinând unei forme de exercitare a 
profesiei ori prin utilizarea unei cartele telefonice achiziţionate de forma de 
exercitare a profesiei sunt efectuate în interesul profesiei. 
 (4) În cazul în care nu toate convorbirile telefonice efectuate de la un telefon 
aparţinând formei de exercitare a profesiei ori prin utilizarea unei cartele 
achiziţionate de forma de exercitare a profesiei au fost realizate în interesul 
profesiei, avocatul sau forma de exercitare a profesiei stabileşte pe propria 
răspundere partea din contravaloarea convorbirilor telefonice care au fost 
efectuate în interes profesional, în vederea stabilirii cheltuielilor deductibile. 
 
 Art. 2. - (1) Secretul profesional acoperă deplasările avocatului în interes 
profesional, de orice natură ar fi acestea, efectuate cu autovehiculul aparţinând 
avocatului (în patrimoniul personal) sau formei de exercitare a profesiei (în 
patrimoniul profesional). 
 (2) În raporturile cu organele fiscale, avocatul şi forma de exercitare a 
profesiei au obligaţia de păstrare a secretului deplasărilor efectuate în interes 
profesional, aşa cum sunt definite la alin. (1). 
 (3) În raporturile cu organele fiscale şi pentru stabilirea deductibilităţii 
cheltuielilor (amortizare, rată leasing, asigurări obligatorii şi facultative, impozit pe 
proprietate, taxe de înmatriculare, reparaţii, dotări, benzină şi alte produse 
consumabile, loc de parcare etc.) privind autovehiculul prevăzut la alin. (1), se 
prezumă că toate deplasările efectuate cu un autoturism aparţinând unei forme de 
exercitare a profesiei sunt efectuate în interesul profesiei. 
 
 Art. (3) - (1) Prezenta decizie este obligatorie şi executorie. 
 (2) Ea se comunică barourilor şi se publică pe site-ul internet al Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România. 
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