UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

INPPA Centrul Teritorial Cluj
400118, CLUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROŞCA NR.4 AP.15,

TEL/FAX 0264-439450

e-mail : office@inppa-cluj.ro ;
http://www.inppa-cluj.ro

O.E.P.A.
MODUL 1 – CURS 1
I. Principiile organizării şi exercitării profesiei de avocat. Aplicarea principiilor exercitării
profesiei de avocat prin prisma art. 6 şi art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor
omului.
II. Demnitatea profesiei de avocat
III. Dobândirea calităţii de avocat
Timp alocat: 3 ore
Av. Dr. Tomoaia Luminiţa Dana

I. Principiile organizării şi exercitării profesiei de avocat
- cuprind: principiul legalităţii, independenţei, autonomiei şi descentralizării şi păstrarea secretului
profesional.
Principiul legalităţii se naşte din reglementările legale privind organizarea şi exercitarea
profesiei. Profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor
întocmit de Baroul din care fac parte.
- Decizia în Interesul Legii nr. XXVII/2007 consfinţeşte şi întăreşte acest principiu; relevanţa
practică a Deciziei în exercitarea profesiei
- limitarea exercitării profesiei de către avocaţi doar la activităţile profesionale prevăzute de lege
- specificul acestei activităţi - imposibilitatea exercitării de alte persoane fizice sau juridice a
acestei activităţi; consecinţe practice: nulitatea actelor şi comiterea infracţiunii de exercitare fără
drept a unei profesii.
- aplicarea în practică a Deciziei RIL ÎCCJ nr. 15/2015
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Principiul libertăţii
- PROFESIA ESTE: - liberă - alegerea avocatului de către client
- jurisprudenţa CEDO în principiul alegerii libere a avocatului Cauza Lagerblom c. Suediei
- limitarea dreptului de alegere a clientului în cadrul formelor de ajutor public judiciar şi asistenţă
gratuită
- limitarea dreptului de practică impusă prin lege - avocaţi stagiari, avocaţi definitivi, avocaţi care
au deţinut funcţii de judecător, procuror, cadre de poliţie anterior dobândirii calităţii de avocat
- alegerea formei de exercitare a profesiei de către avocat precum şi
libertatea acceptării sau nu a unui anumit serviciu avocaţial, cu garanţia prevăzută de lege că
avocatul nu poate fi supus nici unei presiuni, constrângeri, restricţii sau intimidări din partea
autorităţilor, a instituţiilor publice sau a altor persoane fizice sau juridice
Principiul independenţei
- PROFESIA ESTE: - independentă - supusă legii
- Statului şi Codului Deontologic
- efectele principiului independenţei în exercitarea calităţii de avocat: dreptul de a alege organele
profesiei, inexistenţa unui raport de subordonare faţă de instanţă sau parchete, inexistenţa unui
drept de control asupra statului, dreptul de a-şi reglementa activitatea prin norme cuprinse în statut
- avocatul nu răspunde penal dacă susţinerile sale sunt făcute în legătură cu apărarea şi sunt
necesare stabilirii adevărului
- jurisprudenţa CEDO privind libertatea de exprimare, Cauza Nikula c. Finlandei vizavi de
reglementarea internă, art. 278 Cod Penal Infracţiunea de încălcare a solemnităţii justiţiei
- avocatul nu este un subordonat al clientului şi nici nu este condiţionat exclusiv de interesele
clientului, dar nici nu poate să îşi urmărească interesul său propriu sau a unor persoane apropiate
în cauza pe care o apără
- independenţa nu poate prejudicia interesele clientului

2

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

INPPA Centrul Teritorial Cluj
400118, CLUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROŞCA NR.4 AP.15,

TEL/FAX 0264-439450

e-mail : office@inppa-cluj.ro ;
http://www.inppa-cluj.ro

- practica CJUE în cauza Akzo Nobel Chemical privind aplicarea privilegiului confidenţialităţii
comunicărilor faţă de instituţiilor statului în ceea ce îi priveşte pe avocaţii independenţi. Avocat
independent versus „in house lawyer”
Principiul autonomiei şi descentralizării
- PROFESIA ESTE: organizată şi condusă în mod autonom, pe principiul descentralizării în ceea
ce priveşte organizarea internă
- în vederea promovării şi apărării - drepturilor
- libertăţilor
- intereselor legitime ale persoanelor fizice, juridice, personal
silvic, privat
Păstrarea secretului profesional
- ţine de esenţa profesiei şi este o problemă de interes public, având o natură legală, constituind o
garanţie în exercitarea profesiei
- secretul profesional - de ordine publică
- nelimitat în timp, absolut, atât asupra raporturilor cu alţi avocaţi, cât şi cu
persoanele/salariaţii cu care conlucrează, nefiind limitată la durata CAJ.ului şi nici la calitatea de
avocat
- obligaţia avocatului de a nu divulga informaţiile primite de la client şi dreptul la tăcere al acestuia
versus reglementarea legală din art. 8 din Statut şi calitatea sa de martor
- convorbirile şi orice comunicări sunt confidenţiale şi nu pot fi aduse în niciun caz ca probe în
justiţie. Reglementări: art. 34 alin (2) din Legea 51/1995 republicată republicată şi art. 139 alin (2)
Cod Proc. Penală combinat cu art. 34 alin (3) şi (4) din Legea 51/1995 republicată
- rezoluţia Parlamentului European din 12.03.2014 privind protejarea privilegiului secretului
profesional
- avocatul beneficiar al protecţiei din partea Statului, în calitate de depozitar a secretelor clientului
şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială; practica CEDO în domeniul secretului
profesional raportat la art. 6 şi art. 8 din Convenţie privind garanţiile speciale ale dreptului la un
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proces echitabil, în care garanţia dreptului la apărare este o garanţie complexă, care include şi
respectarea dreptului la viată privată
- Cauza Vinci c. Franţei, confiscare de documente, încălcarea art. 6 şi art. 8 CEDO
- corespondenţa scrisă între deţinut şi avocat poate fi deschisă doar dacă există motive plauzibile
care să ducă la concluzia existenţei unor elemente ilicite care nu au fost puse în evidenţă cu ajutorul
unor mijloace normale de detecţie; în acest caz se poate deschide corespondenţa în prezenţa
deţinutului sau fără să fie citită
- Cauza Yuditskaaya c. Rusiei, supunerea avocatului, membru al unei societăţi de avocatură la
percheziţie
- o percheziţie efectuată la domiciliul unei persoane fizice care este şi simultan sediul unei societăţi
comerciale constituie o ingerinţă în respectarea dreptului la domiciliu al persoanei fizice
- Cauza Brito Ferrinho c. Portugaliei, imposibilitatea ca secretul profesional să contribuie la
propria incriminare
- Cauza Kropp c. Elveţiei, ascultarea linilor telefonice a unui cabinet de avocatură este interzisă
fiind sancţionată de Codul de Procedură Penală şi de art. 8 CEDO, apelurile telefonice efectuate
dintr-un sediu profesional sau recepţionate sunt cuprinse în noţiunea de viaţă privată şi
corespondenţă, fiind considerate o ingerinţă a unei autorităţi publice, o încălcare a principiilor
confidenţialităţi dintre avocat şi client, aducând atingere dreptului la apărare
- Cauza Pruteanu c. României, ascultarea liniilor telefonice, atingere adusă secretului profesional,
cu dreptul avocatului de a face plângere pentru nerespectarea vieţii private şi a corespondenţei,
independent de dreptul de a face plângere pentru clientul său
- Cauza Versini - Campinchi c. Franţei, limitarea secretului profesional atunci când avocatul
săvârseşte fapte penale
- comunicarea liberă cu avocatul prezintă deosebită importanţă, mai ales în cazul persoanelor
deţinute, fiind un element esenţial al apărării
- încălcarea secretului profesional de către avocat conform dispoziţiilor art. 46 alin (4`), (4``), (4```)
din Legea 51/1995 republicată, sancţiuni
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- păstrarea secretului profesional vizavi de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi prevenirea terorismului, drepturi şi obligaţii ale avocaţilor
II. Demnitatea profesiei de avocat
- condiţie esenţială de intrare în profesia de avocat, care trebuie să existe nu numai la primirea în
profesie, ci şi pentru toată durata acesteia
- publicitatea cererii de primire în profesie, efecte şi consecinţe
- verificarea cazurilor de nedemnitate la reînscrierea în tabloul avocaţilor după suspendare şi pentru
toate durata de exercitare a profesiei
- obligaţia semnalării unui caz de nedemnitate revine avocatului şi Consiliului Baroului care are
obligaţia verificării existenţei cazurilor de nedemnitate
- depunerea jurământului, element al crezului profesional şi garanţie a demnităţii profesionale a
avocatului
III. Dobândirea calităţii de avocat
- cerinţele dobândirii acestei calităţi reglementate de art. 12 din Legea nr. 51/1995 republicată
- condiţia dobândirii calităţii de avocat; promovarea examenului de intrare în profesia de avocat
- reglementarea dreptului avocaţilor străini de a practica profesia în România în lumina art. 13 din
Legea nr. 51/1995 republicată; drepturi şi limitări
- dobândirea calităţii de avocat stagiar condiţionată de admiterea la examenul de primire în profesie
care asigură şi admiterea în cadrul INPPA
- procedura după promovarea şi validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar
- efectele şi limitele calităţii de avocat stagiar
- dobândirea calităţii de avocat definitiv în lumina art. 20 din Legea nr. 51/1995 republicată
- efectele dobândirii calităţii de avocat definitiv; alegerea formei de exercitare, dreptul de a pune
concluzii la toate instanţele, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii
Constituţionale
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- curgerea termenului necesar de dobândire a dreptului de a acorda îndrumare profesională
Speţa 1
Clienta C.D. îl angajează pe avocatul D.B. să-i acorde consultanţă cu privire la succesiunea după
tatăl său, sens în care avocatul stabileşte o întâlnire, de comun acord, la cabinetul său şi cu
moştenitoarea P.O., în vederea începerii demersurilor pentru dezbaterea succesiunii.
La data stabilită se prezintă părţile, moştenitoarea P.O. prezintă un testament olograf
avocatei, emis de către defunct, prin care la data de 06.11.2009 acesta lasă întreaga avere
moştenitoarei P.O.
În anticamera cabinetului se afla şi prietena clientei C.D., care o aştepta.
Avocata D.B., în prezenţa clientei sale, prezintă şi ea un testament autentic, emis de către
defunct la data de 20.11.2009, spunând că unica moştenitoare testamentară este clienta sa. La
câteva zile, moştenitoarea P.O. se întâlneşte cu clienta C.D. şi îi prezintă acelaşi testament olograf,
datat cu data de 26.11.2009.
Avocata clientei C.D. înaintează o acţiune în constatarea nulităţii absolute a testamentului
olograf, solicitând efectuarea unei expertize grafoscopice.
Avocata D.B. este angajată de clienta C.D. să redacteze, să înainteze o plângere penală şi
să asiste la cercetarea penală, împotriva moştenitoarei P.O. pentru fals în înscrisuri sub semnătură
privată şi uz de fals, achitând onorariul fixat de 5000 lei, propunând ca martor pe prietena clientei
C.D., care deşi prezentă în anticameră, a auzit discuţiile legate de testamentul olograf prezentat şi
de cel autentic.
Organul de urmărire penală solicită audierea în calitate de martor şi a avocatei D.B., care
a încheiat contractul de asistenţă juridică cu clienta sa şi care a fost de faţă când moştenitoarea
P.O. a prezentat testamentul datat cu data de 06.11.2009.
1. Precizaţi care este poziţia avocatului privind audierea sa ca martor în faţa organelor de
urmărire penală, raportat la calitatea sa de avocat şi la respectarea principiului secretului
profesional.
2. În situaţia audierii sale ca martor, poate avocata D.B. să reprezinte în continuare clienta
C.D. în procesul civil?
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3. Prezenţa în anticameră a prietenei clientei C.D. şi ascultarea discuţiilor din biroul
avocatei, reprezintă sau nu o încălcare a secretului profesional în condiţiile în care avocatul are
obligaţia de a asigura confidenţialitatea discuţiilor dintre client şi avocat?
Speţa 2
Avocatul X, în exercitarea mandatului de asistare a clientului său, Y, având calitatea de
inculpat, în faza de urmărire penală, a trimis în substituirea sa un absolvent al Facultăţii de Drept,
înscris în „Baroul Constituţional”, respectiv pe numitul Z, pe care îl îndruma considerându-l ca şi
stagiar, pentru a asigura asistarea clientului Y.
Acesta s-a prezentat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt şi la Tribunalul Olt a acordat
asistenţă juridică constând în asistare la audierea clientului inculpat în condiţiile unei asistenţe
juridice obligatorii şi la termenul stabilit pentru judecarea cererii de arestare preventivă a acestuia.
După pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus arestarea preventivă, avocatul titular X a
invocat nulitatea hotărârii şi a declaraţiei luate pentru lipsa de apărare a clientului său, întrucât
stagiarul desemnat nu era înscris în vreun Barou din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din
România.
1. Identificaţi şi comentaţi argumentat dacă avocatul X a respectat dispoziţiile Legii nr.
51/1995 republicată, a Statutului şi Codului Deontologic, în exercitarea mandatului său şi în
respectarea principiilor organizării şi exercitării profesiei de avocat.
2. Identificaţi şi comentaţi argumentat dacă mandatul de substituire acordat de avocatul X
avocatului Y, membru al aşa-zisului „Barou Constituţional” respectă cerinţele art. 1 a Legii nr.
51/1995 republicată şi dacă organele de urmărire penală şi judecătorul de drepturi şi libertăţi,
acceptând substituirea, au procedat în mod corect.
Speţa 3
Prin percheziţia efectuată la cabinetul avocatului A, în urma existenţei unei suspiciuni
rezonabile, cu privire la săvârşirea unui infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale şi uz de
fals de către avocat în dosarul clientului C, organele de urmărire penală au procedat la ridicarea
înscrisurilor din birou, înscrisuri din cuprinsul mai multor dosare, atât civile cât şi penale, aflate
pe rolul instanţelor de judecată.
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1. Consideraţi că actul material al organului de urmărire penală, de a proceda la ridicarea
înscrisurilor din biroul avocatului, a reprezentat o ingerinţă în drepturile avocatului privind modul
de exercitare a profesiei sau nu?
2. Dacă organul de urmărire penală a adus atingere principiul secretului profesional al
relaţiei dintre client şi avocat prin percheziţia efectuată?
3. Cum trebuia să procedeze organul de urmărire penală în speţă?
Speţa 4
Inculpatul x este trimis în judecată pentru savărșirea infracțiunii de înșelăciune. Avocatul
inculpatului propune ca martor al apărării pe avocatul y, avocat al inculpatului într-un dosar de
faliment, dosar finalizat.
Instanța pune în discuție problema referitoare la dispozițiile din codul de procedură penală
privind audierea în calitate de martor a avocatului y, fără a face trimitere la dispozițiile legii
51/1995( modificată prin legea 25/2017), în condițiile în care la interpelarea instanței avocatul
inculpatului susține că nu a luat legătura cu clientul său pentru a obține un răspuns privind
confidențialitatea contractului de asistență juridică încheiat între clientul său ( inculpatul X) și
avocatul y propus ca martor în acest dosar.
Martorul ( avocatul y) susține că nu a mai luat legătura cu clientul său ( inculpatul X) de la
finalizarea dosarului de faliment. Nici unul dintre avocați nu face referire la dispozițiile legale
privind raportul de confidențialitate dintre avocat client.
1. Comentați comportamentul celor doi avocați.
2. Identificați și comentați principiul confidențialității astfel cum este prefigurat în legea
avocaturii prin prisma relaţiei dintre avocat şi client.
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