
 

Precizări referitoare la Proiectul de lege privind modificarea și completarea legii nr.51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 

 

La data de 29.06.2015, Senatul a adoptat Proiectul de lege privind modificarea și completarea 
legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. 

Față de informațiile apărute în unele publicații, potrivit cărora adoptarea proiectului de lege ar 
duce la nulitatea unor probe și ar fi fost promovat pentru a favoriza anumiți avocați cercetați 
penal,  facem următoarele precizări: 

Dispozițiile din proiectul de lege se referă la protejarea comunicărilor dintre client și avocat, 
atâta vreme cât avocatul nu este suspectat de comiterea unor infracțiuni. Principiile secretului 
profesional și al confidențialității comunicărilor avocat client sunt garanții ale drepturilor 
fundamentale la apărare și la un proces echitabil. Proiectul de lege tinde să apere aceste 
garanții și să apere atât avocatul, cât și justițiabilul, de presiunile nejustificate legal, în vederea 
obținerii de probe. 

Astfel, în proiectul adoptat de Senat, se precizează foarte clar că perchezițiile la sediul 
avocatului și confiscarea de documente, indiferent de suportul pe care se află, sunt admisibile 
numai în măsura în care avocatul însuși nu este suspectat, potrivit unor indicii temeinice,  că a 
comis fapte penale (art. 35, alin. 11, din Proiectul de lege privind modificarea şi completarea 
legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat). 

Redăm, în continuare, reglementările în vigoare ale Legii 51/1995 referitoare la 
percheziționarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului sau ridicarea de înscrisuri și bunuri, 
precum și completările la aceste dispoziții propuse prin Proiectul de lege privind modificarea și 
completarea legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat: 

Reglementările în vigoare: 

Art. 35, alin (1): Pentru asigurarea secretului profesional, actele și lucrările cu caracter 
profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul sau sunt inviolabile. Percheziționarea 
avocatului, a domiciliului ori a cabinetului sau ridicarea de înscrisuri și bunuri nu poate fi făcută 
decât de procuror, în baza unui mandat emis în condițiile legii. (2) Nu vor putea fi ascultate și 
înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului și nici nu va 
putea fi interceptata și înregistrată corespondenta sa cu caracter profesional, decât în condițiile 
și cu procedura prevăzute de lege. 

Propunerile de completare, adoptate de Senatul României:  



După alin. 1 al art. 35 se introduc două noi alineate, alin. 11 - 12 cu următorul cuprins: 

(11) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri, a sechestrării sau a confiscării: 

1. comunicările scrise între avocat și clientul său, autorizat legal să refuze oferirea de declarații, 

2. consemnările efectuate cu privire la comunicările încredințate de către client sau cu privire la 
alte împrejurări la care se referă dreptul de a refuza depunerea de mărturie, 

3. alte bunuri cu privire la care se aplică dreptul de a refuza depunerea de mărturie. 

Nu este admisă ridicarea, sechestrarea sau confiscarea înscrisurilor, a suporturilor de sunet, de 
imagine și date, a imaginilor și a altor reprezentări care se află în posesia avocatului. 

Restricțiile privind măsura confiscării nu sunt aplicabile în situația în care probe sau 
indicii  temeinice justifică suspiciunea că avocatul ar fi implicat în săvârșirea unei fapte 
prevăzute de legea penală ori dacă avocatul este implicat în favorizarea infractorului, 
obstrucționarea justiției sau într-o tăinuire sau dacă este vorba despre bunuri rezultate în urma 
săvârșirii unei infracțiuni, care au fost utilizate sau destinate săvârșirii unei infracțiuni sau care 
provin dintr-o infracțiune. 

Restricțiile privind măsura confiscării nu sunt aplicabile în situația în care avocatul contribuie la 
disimularea provenienței bunurilor obținute ilegal, dacă avocatul ascunde un bun provenit 
dintr-o infracțiune, disimulează proveniența acestuia sau obstrucționează ori periclitează 
identificarea provenienței, identificarea, confiscarea, ridicarea sau punerea sub sechestru a 
unui astfel de bun. 

(12) Percheziția sediului profesional al avocatului sau a domiciliului acestuia este condiționată 
de existența unui mandat de percheziție emis de judecător. Decanul baroului local (sau 
reprezentantul acestuia) trebuie să fie prezent pe parcursul întregii proceduri de percheziție 
derulate la sediul profesional al avocatului. 


