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Confiden ialitatea rela iei avocat-client în cauzele penale 

The confidentiality of lawyer-client relation in criminal cases 

Mirela Mihaela Elisei (c s. Apostol)1 

Rezumat: Fiind parte a dreptului la respectarea vie ii private i de familie (art. 8 din 
Conven ia European  a Drepturilor Omului), secretul profesional al avocatului 
protejeaz  rela ia de încredere dintre avocat i clientul s u, garantând totodat  
respectarea dreptului la un proces echitabil (art. 6 din Conven ia European  a 
Drepturilor Omului). În cauzele penale, organele judiciare pot efectua unele activit i 
în scopul ob inerii de probe care pot aduce atingere secretului profesional al 
avocatului. Activit ile întreprinse în scopul ob inerii probelor trebuie s  fie îns  
prev zute de lege i necesare într-o societate democratic , iar jurispruden a CEDO are 
un rol central în interpretarea acestor condi ii. 

Cuvinte-cheie: avocat; client; confiden ialitate; cauz  penal ; mandat de perchezi ie 
domiciliar ; supraveghere tehnic  

Abstract: Part of the right to respect to private and family life (article 8 of the 
European Convention of Human Rights) the professional secrecy of lawyers protects 
the relation of trust between a lawyer and its client and guarantees the right to a fair 
trial (article 6 of the European Convention of Human Rights). In criminal cases the 
national authorities may interfere with the professional secrecy of lawyers in order to 
gather evidence. These interferences must be in accordance with the law and 
necessary in a democratic society and the ECHR case-law has a main role in 
establishing the meaning of these conditions. 

Keywords: lawyer; client; confidentiality; criminal case; home search warrant, 
electronic surveillance 

Preciz ri introductive 

Confiden ialitatea este unul dintre principiile fundamentale care stau la 
baza rela iei dintre avocat i client, recunoscut la nivel interna ional atât prin 
hot râri ale CEDO2, cât i CJUE3 i la nivel na ional în Legea 51/19954 i Codul de 

 
1  Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, Avocat, 

Baroul Ia i, email: mirela.apostol@uaic.ro. 
2  Curtea European  a Drepturilor Omului (în continuare CEDO) în cauzele Niemetz c. 

Germaniei (Cererea 13710/88, Hot râre din data de 16.12.1992 sursa: 
www.hudoc.echr.coe.int, accesat 30.11.2020), Andre i altul c Fran ei (Cererea 
18603/03, Hot rârea din 24.07.2008. Sursa: www.hudoc.echr.coe.int accesat 30.11.2020); 
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procedur  penal 5. Acest principiu este ocrotit prin intermediul dreptului la via  
privat  i secretul coresponden ei (art. 8 Conven ie6, art. 7 Carta drepturilor 
fundamentale a UE7), îns  este considerat, în leg tur  cu desf urarea unei 
proceduri judiciare, în strâns  leg tur  cu dreptul la ap rare i, implicit, cu 
dreptul la un proces echitabil8 (art. 6 Conven ie, art. 11 Carta drepturilor 
Fundamentale UE). În jurispruden a CEDO s-a re inut c  dispozi iile art. 8 din 
Conven ie „acord  o protec ie înt rit  schimburilor între avoca i i clien ii lor”, 
justificat  prin rolul fundamental al avocatului într-o societate democratic  – 
„ap rarea justi iabililor” (Michaud c Fran ei9, para 118-119). 

În cuprinsul prezentului material vom încerca s  efectu m o analiz  a 
modalit ilor în care secretul profesional este ocrotit în cauzele penale i a rolului 
pe care îl joac  jurispruden a european  în reglementarea i interpretarea 
dispozi iilor legale la nivel na ional. Vom pleca de la premisa c  în cursul unui 
proces penal, în faza de urm rire penal , confiden ialitatea rela iei dintre avocat 
i client ar putea fi afectat  prin interven ia organelor judiciare cu ocazia punerii 

în executare a unuia dintre procedeele probatorii reglementate în legisla ia 
na ional  care presupun intruziunea în via a privat  a persoanelor – perchezi ia 
domiciliar  i metodele de supraveghere tehnic 10. 

 
Michaud c. Fran ei (Cererea nr. 12323/11, Hot râre din data de 06.12.2012, sursa: 
www.hudoc.echr.coe.int accesat 30.11.2020). 

3  În Cauza AM&S / Comisiei (Cauza 155/79, Hot rârea din data de 18.05.1982, sursa: 
www.eur-lex.europa.eu accesat 30.11.2020) Curtea de Justi ie a Uniunii Europene (în 
continuare CJUE) a recunoscut confiden ialitatea rela iei dintre client i avocat ca 
modalitate de asigurare a dreptului la ap rare în leg tur  cu o procedur  judiciar . 

4  Legea 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat  în M. 
Of. Nr. 440 din 24.05.2018, cu modific rile i complet rile ulterioare – în continuare 
Legea 51/1995. 

5  Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur  penal  cu modific rile i complet rile 
ulterioare, publicat  în M. Of. Nr. 486 din 15 .07.2010, în continuare C. pr. pen. 

6  Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, adoptat  
la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificat  prin Legea nr 30/1994, publicat  în M. Of. Nr. 
135 din 31 mai 1994 – în continuare Conven ia. 

7  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene publicat  în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene C 83/393 din 30.03.2010. 

8  CEDO, Niemetz c Germaniei, cererea 13710/88, Hot râre din data de 16.12.1992. Sursa: 
www.hudoc.echr.coe.int accesat 30.11.2020. 
9 Cererea nr. 12323/11, Hot râre din data de 06.12.2012, sursa: www.hudoc.echr.coe.int 
accesat 30.11.2020 

10  Perchezi ia domiciliar  reprezint  un procedeu probatoriu (G. Mateu , Procedur  
penal . Partea general , Bucure ti, Editura Universul Juridic, 2019, p 584), M. Udroiu, 
Procedur  penal . Partea general , Edi ia a 6-a, Bucure ti, Editura C. H. Beck, 2019, p 
529). Metodele speciale de supraveghere reprezint , potrivit doctrinei, procedee 
probatorii special (G. Mateu , Procedur  penal . Partea general , Bucure ti, Editura 
Universul Juridic, 2019, p 673; C. M. Chiri a în N. Volonciu, A.S. Uzl u (coord), R. 
Moro anu, C. Voicu, V. V duva, G. Tudor, D. Atasiei, C.M. Chiri a, T.-V. Gheorghe, C. 
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Respectarea confiden ialit ii rela iei cu clientul reprezint  nu doar o 
obliga ie profesional  a avocatului, ci o obliga ie legal  ce incumb  inclusiv 
organelor judiciare, astfel încât – direct sau indirect – legiuitorul na ional a 
prev zut unele dispozi ii legale al c ror scop s  urm reasc  o protec ie 
suplimentar  a principiului analizat.  

Plecând de la situa ia premis  expus  – existen a unei cauze penale aflate 
în faza de urm rire penal  – vom analiza condi iile speciale impuse de principiul 
confiden ialit ii rela iei dintre client i avocat pentru a încuviin a i pune în 
executare aceste dou  procedee probatorii, respectiv posibilit ile de contestare pe 
care avocatul le are la dispozi ie. 

1. Condi ii pentru a încuviin a procedeele probatorii 

1.1. Perchezi ia domiciliar  a biroului de avocat 

Cu privire la condi iile pentru a încuviin a perchezi ia domiciliar  a 
biroului de avocat, spre deosebire de m surile de supraveghere tehnic 11, nu 
exist  dispozi ii legale care s  reglementeze condi ii speciale necesar a fi 
îndeplinite în cazurile în care perchezi ia urmeaz  a fi realizat  asupra locului în 
care avocatul î i desf oar  activitatea profesional 12. Prin urmare, asupra 
biroului avocatului va putea fi încuviin at  perchezi ia domiciliar  în condi iile 
art. 157 alin. 1 C.pr.pen. – dac  exist  o suspiciune cu privire la s vâr irea unei 
infrac iuni de c tre o persoan  ori la de inerea unor obiecte sau înscrisuri ce au 
leg tur  cu infrac iunea13.  

În cazul în care la baza încuviin rii perchezi iei st  prima dintre 
condi iile enumerate de c tre legiuitor, este necesar ca procurorul14, anterior 
solicit rii de încuviin are a perchezi iei domiciliare, s  fi dispus continuarea 
urm ririi penale fa  de suspect15 - deci s  existe o suspiciune rezonabil  c  
avocatul a s vâr it o infrac iune (cu privire la care se efectueaz  urm rirea penal  
în cauz , f r  a avea importan  tipul acesteia). 

În cazul în care la baza încuviin rii perchezi iei domiciliare se afl  cea 
de-a doua condi ie alternativ , perchezi ia poate fi dispus  oricând dup  

 
Ghigheci, T. Manea, Codul de procedur  penal  comentat, Edi ia a 3-a revizuit  i 
ad ugit , Bucure ti, Editura Hamangiu, 2017, p 359). 

11  Art. 139 C.pr. pen. – pe care îl vom analiza ulterior. 
12  Biroul de avocat – indiferent c  se afl  la domiciliului avocatului sau într-un spa iu 

distinct, cu aceast  destina ie. 
13  Cu privire la efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului de avocat, a se vedea 

i M. M. Apostol, Efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului de avocat, articol 
publicat pe platforma www.juridice.ro, accesat 30.11.2020. În cuprinsul prezentului 
articol, vom analiza doar aspecte punctuale i explica ii suplimentare fa  de 
con inutul materialului indicat anterior. 

14  Având în vedere competen a proprie a procurorului de efectuare a urm ririi penale în 
leg tur  cu faptele comise de c tre avoca i (art. 56 alin. 3 lit. a C. pr. pen. rap la art. 38 
alin. 1 lit. d C. pr. pen.). 

15  M. Udroiu, op. cit. P 531, G. Mateu , op. cit. p 586. 
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începerea urm ririi penale in rem i poate viza – teoretic – i biroul avocatului, 
dac  va exista suspiciunea c  în aceast  loca ie pot fi g site obiecte sau înscrisuri 
care prezint  importan  pentru faptele cu privire la care se efectueaz  cercet ri. 
În aceast  situa ie nu este necesar ca persoana al c rei domiciliu este supus 
perchezi iei s  fie vizat  de ancheta penal , s  aib  calitate de persoan  acuzat , 
fiind suficient  îndeplinirea condi iei cu privire la probele ce pot fi ob inute de pe 
urma perchezi ion rii spa iului s u. Având în vedere c  la sediul biroului de 
avocat s-ar putea afla înscrisuri cu privire la s vâr irea unor fapte prev zute de 
legea penal  de c tre clien ii acestuia, potrivit legisla iei na ionale ar putea fi 
încuviin at  o perchezi ie domiciliar  având ca scop identificarea acestor 
documente. 

În aceast  din urm  situa ie intervine interpretarea oferit  în 
jurispruden a CEDO, cu privire la art. 8 din Conven ie. Astfel, în cauza Andre i 
altul c Fran ei16, Curtea a criticat faptul c  singurul scop al mandatului de 
perchezi ie emis în cauz  a fost acela de a descoperi dovezi cu privire la s vâr irea 
unor infrac iuni de c tre clientul avocatului i de a folosi aceste probe în cauza 
penal , avocatul reclamant în cauz  nefiind în niciun moment acuzat sau b nuit 
de implicare în s vâr irea fraudelor de c tre cleintul s u (para 47) re inând c  
acest aspect, concomitent cu existen a unui mandat de perchezi ie redactat în 
termeni generici, au determinat înc lcarea art. 8 din Conven ie17.  

În doctrin 18 s-a re inut, de asemenea, c  trebuie admis  posibilitatea 
„perchezi ion rii sediului unui avocat i ridicarea unor înscrisuri în leg tur  cu 
implicarea avocatului sau a altor persoane în s vâr irea unei infrac iuni”, îns  
organele judiciare trebuie s  ia unele m suri suplimentare cu privire la con inutul 
mandatului de perchezi ie i efectuarea acesteia. Suntem de acord cu aceast  
opinie având în vedere c  situa iile în care însu i avocatul este cel implicat în 
s vâr irea unei infrac iuni exced protec iei suplimentare19 conferite de art. 8 
Conven ie secretului profesional al avocatului. Cu privire la aceast  situa ie, i 
instan a de control constitu ional a re inut c  ipoteza în care avocatul este 
implicat în s vâr irea unei infrac iuni „transcede secretul profesional avocat-
client i intr  într-o alt  sfer , respectiv cea a r spunderii penale a avocatului 
pentru fapta sa proprie, cu aplicarea regulilor Codului de procedur  penal ” 20. 

 
16  Cererea 18603/03, Hot rârea din 24.07.2008. Sursa: www.hudoc.echr.coe.int Accesat 

30.11.2020. 
17  i în cauza Roemen i Smith c Luxemburgului (Cererea 51772/99, hot rârea din 

25.02.2003. Sursa: www.hudoc.echr.coe.int accesat 30.11.2020), Curtea a re inut în 
considerente c  perchezi ionarea i ridicarea unor documente cu privire la unul dintre 
clien ii avocatei reclamante constituie o ingerin  asupra dreptului la via  privat  
(para 65). 

18  M. Udroiu, op. cit., p 541. 
19  Michaud c. Fran ei, citat  supra, para 118. 
20  Decizia CCR nr. 23/2017 referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor 

art. I pct.14 [referitor la art.35 alin.(11)] i pct.19 [referitor la art.46 alin.(43)] din Legea 
privind modificarea i completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea i exercitarea 
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Cu privire la încuviin area perchezi iei domiciliare, în practica CEDO un 
rol important îl reprezint  redactarea mandatului de perchezi ie cu indicarea unor 
limite clare referitoare la scopul pentru care a fost emis mandatul i descrierea 
persoanelor sau indicarea obiectelor sau a urmelor infrac iunii care se presupune 
c  exist  în locul în care urmeaz  a se efectua perchezi ia21. Majoritatea 
hot rârilor în care s-a constatat înc lcarea dispozi iilor art. 8 din Conven ie au 
avut ca element comun existen a unui mandat de perchezi ie redactat în termeni 
generici, care nu poate asigura respectarea vie ii private a unei persoane în 
general i a secretului profesional al avocatului, în special.  

Prin urmare, mandatul de perchezi ie trebuie s  con in  informa ii clare 
îndeosebi cu privire la scopul pentru care a fost emis, descrierea persoanei despre 
care se b nuie te c  se afl  în locul unde se efectueaz  perchezi ia, precum i 
indicarea urmelor s vâr irii infrac iunii sau a altor obiecte despre care se 
presupune c  exist  în locul ce urmeaz  a fi perchezi ionat (art. 158 alin. 7 lit. e i 
i C. pr. pen.). 

1.2. M surile de supraveghere tehnic   

M surile de supraveghere tehnic  sunt procedeele probatorii speciale, 
reglementate de art. 138 alin. 1 lit. a-d C. pr. pen.22. Spre deosebire de perchezi ia 
domiciliar , în cazul acestora legiuitorul a formulat în art. 139 alin. 4 C. pr. pen. 
cu titlu de regul  general  imposibilitatea de a supune supravegherii tehnice 
raporturile dintre avocat pe clientul s u (persoana pe care o asist  sau o 
reprezint )23. Prin intermediul acestei dispozi ii legale se asigur  confiden-
ialitatea raporturilor dintre client i avocat în leg tur  cu exercitarea dreptului la 

ap rare ca o garan ie a dreptului la un proces echitabil.  
De la aceast  regul  exist  o singur  excep ie – situa ia în care în cauz  

exist  date potrivit c rora chiar avocatul preg te te sau s vâr e te una dintre 
infrac iunile expres enumerate de c tre legiuitor în art. 139 alin. 2 C. pr. pen. S-a 
eviden iat c  aceast  posibilitate nu reprezint  în sine o excep ie de la principiul 

 
profesiei de avocat (publicat  în M. Of. nr. 235 din 05.04.2016 ) – în continuare Decizia 
CCR 23/2017, para 40, para 43.  

21  M. M. Apostol, Efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului de avocat, articol 
publicat pe platforma www.juridice.ro, accesat 30.11.2020. A se vedea i A. Reznic, 
Nelegalitatea procedurii de perchezi ie domiciliar  din perspectiva CEDO – art. 8, articol 
publicat pe platforma www.juridice.ro, accesat 30.11.2020. 

22  M. Udroiu, op. cit. p 557. 
23  În acela i sens, prevede legiuitorul în art. 34 alin. 4 Legea 51/1995. Textul de lege face 

referire la persoana pe care avocatul o asist  sau o reprezint , nu la client, urm rind s  
ofere aceea i protec ie i rela iei dintre o persoan  i avocatul desemnat din oficiu s  
acorde asisten  judiciar  în respectiva cauz  (în condi iile art. 90, art. 93 C. pr. pen.). 
În cuprinsul prezentului material, ne vom referi la client incluzând persoana c reia 
avocatul îi acord  asisten  juridic  din oficiu, având în vedere c  raportul profesional 
dintre avocat i aceast  persoan  este guvernat de acelea i principii – ceea ce difer  
fiind doar modalitatea de desemnare i fondurile din care este acoperit onorariul de 
avocat. 
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confiden ialit ii raporturilor dintre avocat i client, ci se afl  în afara ariei de 
protec ie a acestuia – dat  fiind implicarea avocatului în s vâr irea unei 
infrac iuni – fiind totu i ocrotit  asemeni celorlalte comunic ri cu caracter privat 
în condi iile art. 8 din Conven ie24. 

Prin urmare, pentru a încuviin a m suri de supraveghere tehnic  cu 
privire la un avocat este necesar  îndeplinirea acestei condi ii suplimentare – a 
existen ei indiciilor cu privire la implicarea avocatului în activitatea 
infrac ional 25. Nu se impune ca în cauza penal  s  se fi dispus continuarea 
urm ririi penale fa  de avocat care s  dobândeasc  astfel calitatea de suspect, 
fiind suficient  existen a unei urm riri penale in rem. Cu toate acestea, pentru 
încuviin area m surilor de supraveghere tehnic  cu privire la un avocat trebuie s  
existe o suspiciune rezonabil  (sintagm  utilizat  în alin. 2 al art. 139 C. pr. pen.) 
cu privire la implicarea acestuia în leg tur  cu una dintre infrac iunile prev zute 
de art. 139 alin. 2 C. pr. pen. 

Îndeplinirea acestei condi ii va trebui analizat  i verificat  cu ocazia 
încuviin rii procedeului probatoriu în acele situa ii în care mandatul de 
supraveghere tehnic  vizeaz  o persoan  care are i calitatea de avocat sau 
vizeaz  o alt  persoan  i se cunoa te înc  de la momentul încuviin rii m surii 
preventive care este ap r torul s u în respectiva cauz  penal , astfel încât s  
existe posibilitatea de a fi indicat expres în mandatul de supraveghere tehnic  
(situa ie mai pu in probabil ). 

Dispozi iile art. 139 alin. 4 teza I C. pr. pen. reprezint  singura excep ie de 
la regula potrivit c reia coresponden a dintre avocat i clientul s u nu poate 
forma obiectul supravegherii tehnice. În toate celelalte cazuri, legiuitorul interzice 
supravegherea tehnic  a raporturilor dintre avocat i persoana pe care acesta o 
asist  sau o reprezint . 

2. Condi ii privind punerea în executare a mandatelor prin care au 
fost încuviin ate procedeele probatorii 

2.1. Perchezi ia domiciliar  

Efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului avocatului se va 
realiza potrivit dispozi iilor art. 159 i urm toarele C. pr. pen. coroborate cu 
dispozi iile Legii 51/1995 care prev d unele reguli cu caracter special. 

Astfel, spre deosebire de regulile generale, perchezi ia biroului de 
avocatur  se va realiza de c tre procuror (art. 34 alin. 1 Legea 51/1995)26. 
Consider m c  efectuarea perchezi iei domiciliare a biroului de avocat nu va 

 
24  Recomand rile Consiliului Barourilor i al Societ ilor de Drept din Europa privind 

protejarea confiden ialit ii clien ilor în contextul activit ilor de supraveghere. Sursa: 
www.ccbe.eu, accesat 30.11.2020.  

25  În acela i sens, CEDO, Versini-Campinchi i Crasnianski c Frantei (Cererea nr. 
49176/11, Hot rârea din 16.06.2016 sursa: www.hudoc.echr.coe.int accesat 30.11.2020 ) 
para 55. 

26  A se vedea M.M. Apostol, Efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului de avocat, 
articol publicat pe platforma www.juridice.ro, accesat 30.11.2020. 
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putea face obiectul deleg rii c tre organele de cercetare penal  (în condi iile art. 
201 rap. la art. 200 C. pr. pen.), având în vedere caracterul de excep ie al 
dispozi iilor art. 34 alin. 1 Legea 51/1995, care prev d în mod expres c  doar 
procurorul poate realiza aceast  activitate de strângere de probe. Sigur, acest 
lucru nu împiedic  participarea, împreun  cu procurorul, i a organelor de 
cercetare penal  sau a lucr torilor operativi în condi iile art. 159 alin. 1 C. pr. pen.  

Cu ocazia efectu rii perchezi iei domiciliare, procurorul va trebui s  se 
limiteze la ridicarea doar a obiectelor sau înscrisurilor care au leg tur  cu fapta 
pentru care se efectueaz  cercet ri în cauza penal  (fiind cu atât mai evident  
importan a unui mandat de perchezi ie redactat în termeni preci i). R mân 
aplicabile dispozi iile art. 159 alin. 13 tez  final  C. pr. pen. care prev d 
posibilitatea organului judiciar de a aprecia c  i alte obiecte sau înscrisuri pot 
avea leg tur  cu o infrac iune pentru care punerea în mi care a ac iunii penale se 
realizeaz  din oficiu. Cu toate acestea, consider m c  i în aceste ipoteze se aplic  
limita prev zut  de art. 34 alin. 2 Legea 51/1995. 

Nu vor putea fi ridicate îns  înscrisuri ocrotite de principiul 
confiden ialit i rela iei dintre client i avocat: cele care con in comunic ri între 
avocat i clientul s u i cele ce con in însemn ri ale avocatului cu privire la 
ap rarea unui client (art. 34 alin. 2 Legea 51/1995)27. Consider m c , indiferent de 
obiectul mandatului de perchezi ie, acest tip de înscrisuri nu vor putea fi ridicate 
având în vedere caracterul lor privat i faptul c  vizeaz  strategia abordat  în 
realizarea dreptului la ap rare al clientului28.  

i în jurispruden a Cur ii Constitu ionale a fost eviden iat faptul c  nu se 
poate pune semnul egalit ii între coresponden a dintre avocat i client i 
coresponden a obi nuit  dintre indivizi29, precum i faptul c  aceste înscrisuri nu 
pot contribui la acuzarea clientului, în temeiul dreptului de a nu contribui la 
propria acuzare30. 

În leg tur  cu efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului de 
avocat, legisla ia na ional  nu asigur  o condi ie considerat  în jurispruden a 
CEDO obligatorie în vederea respect rii secretului profesional – participarea unui 
observator independent care s  asigure respectarea secretului profesional.  

La nivel legislativ, a existat o propunere de modificare a Legii 51/1995 
prin care s  se reglementeze ca decanul baroului sau un reprezentant al acestuia 
s  participe la efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului de avocat31. În 

 
27  În proiectul de lege care a stat la baza Legii 25/2017 privind modificarea si completarea 

Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat se propunea 
exceptarea de la m sura ridic rii de înscrisuri, a confisc rii sau a confisc rii inclusiv 
alte bunuri cu privire la care se aplic  dreptul de a refuza depunerea de m rturie – 
aceast  dispozi ie nu a fost îns  preluat  în textul de lege 

28  Cu privire la aceste înscrisuri, exist  chiar obliga ia deontologic  a avocatului de a se 
opune ridic rii acestora, aspecte analizate în articolul citat supra. 

29  Decizia CCR nr. 23/2017, citat  supra, para 38. 
30  Decizia CCR nr. 23/2017, citat  supra, para 42. 
31  Proiect de lege nr. 555/2015, disponibil pe www.cdep.ro, accesat 30.11.2020. 
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procesul de adoptare a actului legislativ Guvernul a propus eliminarea acestei 
dispozi ii considerându-se c  „nu poate fi justificat  printr-o ra iune de interes 
general, nu este întâlnit  în situa ia altor profesii i poate de na tere la tergivers ri 
sau chiar la imposibilitatea administr rii mijlocului de prob  ”(sic!) – astfel încât 
aceasta nu s-a mai reg sit în textul Legii 25/2017 privind modificarea si 
completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de 
avocat32.  

G sim criticabil  aceast  omisiune a legiuitorului i nejustificat  opinia 
potrivit c reia o asemenea dispozi ie legal  ar duce la îngreunarea activit ilor 
organelor judiciare. În jurispruden a CEDO un rol important în stabilirea 
existen ei unei înc lc ri a dispozi iilor art. 8 din Conven ie referitoare la 
perchezi ia domiciliar  a biroului de avocat l-a reprezentat existen a unui 
observator independent care s  participe le efectuarea perchezi iei domiciliare 
(Niemetz c Germaniei, Aleksanyan c Rusiei33, Kolesnichenko c Rusiei34, Andre i 
altul c. Fran ei35 ).  

Dup  cum am indicat anterior, rolul unui astfel de observator 
independent (decanul baroului sau un reprezentant al acestuia) ar fi tocmai 
ocrotirea secretului profesional al avocatului, iar prezen a acestuia este cu atât 
mai necesar  cu cât, dup  cum vom analiza ulterior, posibilit ile de contestare a 
perchezi iei domiciliare efectuate asupra biroului de avocat sunt limitate. 
Totodat , acesta ar avea posibilitatea de a formula obiec iuni cu privire la 
înscrisurile sau ridicate de c tre organele judiciare sub acest aspect.  

Posibilitatea ca, în temeiul art. 159 alin. 9 sau 10 C. pr. pen., s  participe la 
efectuarea perchezi iei un avocat sau o persoan  de încredere nu lipse te de 
obiect necesitatea particip rii unui observator independent. Dispozi iile art. 159 
alin. 9 i 10 C. pr. pen. reprezint  mijloace de protec ie suplimentar  a persoanei 
perchezi ionate, îns  participarea unui observator independent nu are ca scop 
ocrotirea persoanei avocatului al c rui birou este supus perchezi iei, ci ocrotirea 
îns i profesiei de avocat, a principiului fundamental al confiden ialit ii ce st  la 
baza acesteia. 

În Statutul profesiei de avocat36 se prevede faptul c  avocatul al c rui 
birou a fost supus perchezi iei domiciliare are obliga ia de a anun a pe decanul 
baroului cu privire la ridicarea de înscrisuri sau obiecte ce con in lucr ri 
profesionale, îns  aceast  obliga ie profesional  este lipsit  de consecin e asupra 
probelor strânse sau administrate în cadrul procesului penal pe de o parte, iar pe 

 
32  M. Of. nr. 210 din 28.03.2017. 
33  Cererea 46468/06, Hot râre din 22.12.2008, sursa; www.hudoc.echr.coe.int accesat 

30.11.2020. 
34  Cererea 19856/04, Hot râre din 09.04.2009, sursa; www.hudoc.echr.coe.int accesat 

30.11.2020, para 31. 
35  Citat  supra, para 44. 
36  Art. 228 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat Statut din 3 decembrie 2011 al profesiei 

de avocat publicat în M. Of. Nr. 898 din 19.12.2011. 
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de alt  parte, este ulterioar  efectu rii perchezi iei domiciliare asupra cabinetului 
avocatului. 

Având în vedere aceste aspecte, consider m c  se impune o modificare 
legislativ  în sensul recunoa terii obligativit ii particip rii unui reprezentant al 
baroului la perchezi ia domiciliar  efectuat  asupra biroului unui avocat.  

2.2. Metodele de supraveghere tehnic  

În leg tur  cu supravegherea tehnic  legiuitorul a reglementat, cu titlu de 
regul  enun at  anterior faptul c  nu poate face obiectul supravegherii tehnice 
raportul dintre avocat i persoana pe care acesta o asist  sau o reprezint  (art. 139 
alin. 4 tez  I C. pr .pen., art. 34 alin. 4 Legea 51/1995). 

Teza a II-a a art. 139 alin. 4 C. pr. pen., respectiv art. 34 alin. 4 Legea 
51/1995 reglementeaz  situa iile în care organul judiciar, în timpul sau dup  
punerea în executare a m surii de supraveghere tehnic , observ  c  aceasta a 
vizat inclusiv raporturile dintre avocat i suspect sau inculpat. În primul rând, 
constat m c  textul de lege nu reglementeaz  care este organul judiciar care va 
face aprecierea cu privire la caracterul confiden ial al comunic rilor, astfel încât 
am putea trage concluzia c  aceast  apreciere va apar ine organului de urm rire 
penal  competent s  efectueze actele de urm rire penal  – procuror sau organele 
de cercetare penal . Cu toate acestea, cu privire la pronun area asupra 
caracterului confiden ial al comunic rilor, jurispruden a CEDO a criticat faptul c  
aceast  apreciere a fost realizat  de c tre un membru al executivului, f r  s  fie 
supus  supravegherii unui judec tor independent37. 

În al doilea rând, comunic rile ce se impune a fi excluse sunt ale 
avocatului cu un suspect sau inculpat în cauz  – în viziunea legiuitorului, doar 
aceste situa ii ar justifica excluderea probelor ob inute ca urmare a supravegherii 
tehnice. Astfel, comunic rile dintre avocat i o alt  persoan  care nu are calitatea 
de suspect sau inculpat vor putea fi folosite drept probe în procesul penal, putând 
s  fie contestate în condi iile în care se va dovedi i existen a unei v t m ri a 
drepturilor ce nu ar putea fi înl turat  în alt mod (în condi iile art. 102 prin 
raportare la dispozi iile art. 282 C. pr. pen.). Consider m c  dac  se constat  
supravegherea raporturilor dintre avocat i suspect sau inculpat, având în vedere 
formularea art. 139 alin. 4 teza a II-a C. pr. pen., probele ob inute astfel vor fi 
excluse f r  a fi necesar  dovedirea unei v t m ri a intereselor suspectului sau 
inculpatului, aceasta fiind prezumat .  

În final, dispozi ia legal  prevede faptul c  procurorul dispune de îndat  
distrugerea probelor ob inute cu înc lcarea secretului profesional al avocatului i 
informeaz  în acest sens judec torul de drepturi i libert i care a încuviin at 
m sura de supraveghere tehnic . 

 
37  Kopp c. Elve iei, cererea 23334/94, Hot rârea din data de 25.03.1998, sursa: 

www.hudoc.echr.coe.int accesat 30.11.2020, para 74. 
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3. Posibilitatea de a contesta încuviin area i punerea în executare 
a procedeelor probatorii 

Cu privire la contestarea procedeelor probatorii prin care se aduce 
atingere secretului profesional al avocatului, trebuie s  facem o distinc ie între 
situa iile în care avocatul are calitatea de inculpat în cauz , respectiv cele în care 
avocatul nu are calitate de inculpat. 

Dac  avocatul are calitatea de inculpat în cauz  i s-a dispus trimiterea în 
judecat  prin Rechizitoriu, acesta are posibilitatea de a invoca nelegalitatea 
administr rii probelor, inclusiv în ceea ce prive te încuviin area i efectuarea 
perchezi iei domiciliare asupra cabinetului de avocat sau a supravegherii tehnice 
a raportului dintre avocat i clientul s u, în faza de camer  preliminar , cu ocazia 
verific rilor efectuate de c tre judec torul de camer  preliminar  în temeiul art. 
342 C. pr. pen. i urm toarele. 

Dac  fa  de avocatul inculpat s-a dispus o solu ie de clasare, acesta, poate 
critica legalitatea administr rii probelor pe calea plângerii împotriva solu iei de 
clasare, în fa a judec torului de camer  preliminar  (în temeiul art. 340 C. pr. 
pen.). 

În celelalte situa ii, posibilit ile avocatului sunt, îns , limitate – dup  
cum vom detalia în cele ce urmeaz . 

3.1. Perchezi ia domiciliar  

Dup  cum am detaliat anterior38, posibilitatea de a contesta mijloacele 
prin care se poate aduce atingere vie ii private i secretului coresponden ei 
reprezint  o garan ie a respect rii art. 8 din Conven ie, reiterat  de c tre CEDO în 
jurispruden a sa (Smirnov c Rusiei, Andre i altul c Fran ei).  

În concret, cadrul normativ na ional actual nu confer  avocatului care nu 
are calitate de inculpat într-o cauz  nicio posibilitate efectiv  de contestare a 
încuviin rii perchezi iei domiciliare sau a modalit ii în care aceasta a fost 
efectuat  în faza de urm rire penal . Necesitatea reglement rii de c tre legiuitor a 
unei astfel de cale de atac a fost identificat  i în doctrin 39, în contextul Deciziei 
CCR nr. 244/201740, având în vedere obliga ia pozitiv  a statului de a recunoa te 
un control a posteriori cu privire la încuviin area i punerea în executare a acestui 
procedeu probator. 

În lipsa dreptului de a contesta încuviin area, respectiv punerea în 
executare a perchezi iei domiciliare, apar ca f r  finalitate orice obiec iuni ar avea 
avocatul sau observatorul la efectuarea perchezi iei cu privire la documentele 
ridicate cu aceast  ocazie. 

Consider m c  o asemenea modificare legislativ  se impune cu atât mai 
mult în cazul avocatului, având în vedere c , pe lâng  aspectele ce in de 

 
38  M. M. Apostol, Efectuarea perchezi iei domiciliare asupra biroului de avocat, articol 

publicat pe platforma www.juridice.ro, accesat 30.11.2020. 
39  M. Udroiu, op. cit., p 534. 
40  Publicat  în M. Of. Nr. 529 din 06.07.2017. 



Confiden ialitatea rela iei avocat-client în cauzele penale 

151 

respectarea propriei vie i private, confiden ialitatea rela iei dintre avocat i client 
asigur , implicit, respectarea vie ii private a persoanelor care în virtutea rela iei 
profesionale de încredere încredin eaz  avocatului documente sau obiecte pentru 
formularea ap r rii în leg tur  cu propria cauz , precum i dreptul acestora din 
urm  la ap rare. 

3.2. M surile de supraveghere tehnic  

În leg tur  cu m surile de supraveghere tehnic , ca urmare a Deciziei 
CCR nr. 244/201741, consider m c  avocatul care nu are calitate de inculpat va 
putea contesta m surile de supraveghere tehnic  invocând înc lcarea principiului 
confiden ialit ii. 

S-ar putea pune problema dac  avocatul poate contesta m sura de 
supraveghere tehnic  doar dac  a fost persoana vizat  de mandatul de 
supraveghere tehnic  sau va avea aceast  posibilitate i în cauzele în care clientul 
este persoana vizat  de mandatul de supraveghere tehnic , fiind surprinse i 
conversa ii, comunic ri avute de avocat cu acesta. 

În leg tur  cu titularul acestei c i de atac, Curtea Constitu ional  a f cut 
o analiz  în cuprinsul Deciziei nr. 633/201842, re inând ca neconstitu ionale 
prevederile legislative care urm reau informarea despre m surile de 
supraveghere dispuse în cauz  inclusiv a „tuturor persoanelor care au fost 
supravegheate tehnic în leg tur  cu subiectul mandatului i care nu au avut nicio 
calitate în cadrul urm ririi penale” i a „oric rei persoane independent de calitatea 
avut  de aceasta în cadrul urm ririi penale” i, implicit, recuno teau posibilitatea 
de a contesta aceste m suri. Instan a de control constitu ional a re inut c  
în elesul Deciziei CCR nr. 244/2017 este acela ca persoana vizat  – subiectul 
mandatului de supraveghere tehnic  – s  fie informat despre aceast  procedur  
intruziv  fa  de via a sa privat  i s  poat  formula critici cu privire la aceasta, 
iar nu orice persoan  care a avut discu ii sau comunic rii cu subiectul mandatului 
(Decizia CCR nr. 633/2018 para 533). Prin urmare, din cuprinsul acestei decizii a 
Cur ii Constitu ionale ar reie i c  doar persoana fa  de care s-a dispus 
încuviin area m surii de supraveghere tehnic  trebuie s  fie informat  i poate 
formula contesta ie împotriva acesteia. 

Cu toate acestea, în cauza Pruteanu c. României43, a f cut obiectul analizei 
CEDO tocmai situa ia în care reclamantul (avocat de profesie) nu a fost subiectul 
unei autoriza ii de interceptare, ci clientul s u a fost cel fa  de care s-a emis un 
mandat de supraveghere tehnic , iar în temeiul acelui mandat au fost interceptate 
inclusiv comunic ri dintre client i avocat, ocrotite de principiul secretului 
profesional. În aceast  cauz  s-a constatat înc lcarea art. 8 din Conven ie prin 

 
41  Publicat  în M. Of. Nr. 529 din 06.07.2017. 
42  Referitoare la obiec ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor Legii pentru modificarea 

i completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedur  penal , precum i pentru 
modificarea i completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciar , Publicat  
în M. Of. nr. 1029 din 29.11.2018. 

43  Cererea nr. 30181/05, disponibil  pe www.ier.gov.ro, accesat 30.11.2020. 
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aceea c  reclamantul nu a putut s  solicite controlul asupra legalitatea m surilor 
de supraveghere tehnic  (para 52-54) cu toate c  au fost interceptate inclusiv 
comunic ri cu clientul s u, acesta din urm  fiind cel vizat de mandatul de 
supraveghere tehnic . Prin urmare, tocmai faptul c  avocatului, în nume propriu, 
nu îi este recunoscut  posibilitatea de a contesta m surile de supraveghere 
tehnic  a determinat înc lcarea art. 8 din Conven ie. 

Dispozi iile art. 34 alin. 4 tez  final  din Legea 51/1995 prev d c  
judec torul dispune întotdeauna informarea avocatului dac  raportul dintre 
avocat i client a f cut obiectul supravegherii tehnice, pe când dispozi iile art. 139 
alin. 4 tez  final  C. pr. pen. las  aceast  informare la aprecierea judec torului. 
Consider m c  dispozi iile din legea special  vor avea prioritate, astfel încât este 
necesar ca avocatului s  îi fie adus  la cuno tin  aceast  înc lcare a secretului 
profesional. Sigur, aceast  dispozi ie are ca premis  constatarea de c tre procuror 
a faptului c  au fost interceptate astfel de comunic ri sau convorbiri i 
distrugerea acestora, motiv pentru care informarea prev zut  de art. 34 alin. 4 
tez  final  din Legea 51/1995 are doar efect de aducere la cuno tin . Cu toate 
acestea, consider m c  i în celelalte situa ii avocatul ale c rui convorbiri cu 
clientul au fost interceptate poate formula contesta ie împotriva acestor m suri 
de supraveghere tehnic , chiar dac  nu avocatul a fost subiectul mandatului, 
având în vedere c  prin m surile de supraveghere dispuse în cauz  se pune 
problema înc lc rii secretul profesional al avocatului. 

Având în vedere pasivitatea legiuitorului ulterior public rii în M. Of. a 
Deciziei CCR nr. 244/2017, în practica judiciar  s-a recunoscut posibilitatea de a 
formula contesta ie cu privire la încuviin area m surii de supraveghere tehnic  i 
a modalit ii de punere în executare a acesteia pe calea unei contesta ii întemeiate 
pe dispozi iile art. 21 din Constitu ie44 i art. 13 din Conven ia European  a 
Drepturilor Omului, contesta ie ce va fi solu ionat  de c tre un complet de 
contesta ii format din judec tori de drepturi i libert i de la instan a ierarhic 
superioar  celei din cadrul c reia f cea parte judec torul de drepturi i libert i 
care a încuviin at m sura de supraveghere tehnic 45. 

Prin intermediul acestei contesta ii, avocatul va putea formula critici atât 
cu privire la condi iile pentru încuviin area supravegherii tehnice, cât i cu privire 
la modalitatea de punere în executare a mandatului de supraveghere. 

Concluzii 

Având în vedere aspectele expuse în cuprinsul acestui material, putem 
concluziona c , de i ocrotirea confiden ialit ii rela iei dintre client i avocat este 
recunoscut  din punct de vedere legislativ la nivel na ional, legiuitorul nu 
reglementeaz  toate m surile recunoscute în jurispruden a Cur ii Europene a 

 
44  Constitu ia României, republicat  în M. Of. nr. 767 din 31.10.2003. 
45  I.C.C.J., Sec ia penal , Încheierea nr. 107 din 27.02.2020, nepublicat , pronun at  în 

solu ionarea unui conflict negativ de competen  între judec torul de camer  
preliminar  din cadrul Tribunalului Ia i i completul de contesta ii de drepturi i 
libert i din cadrul Cur ii de Apel Ia i. 
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Drepturilor Omului care au drept scop protejarea secretului profesional. Fie din 
cauza pasivit ii legiuitorului (precum este situa ia reglement rii unui control a 
posteriori a procedeelor probatorii care presupun o intruziune în via a privat  a 
unei persoane), fie din cauza scepticismului cu care sunt întâmpinate unele 
propuneri de modificare legislativ  (dup  cum am putut observa în leg tur  cu 
propunerea de modificare a Legii 51/1995), fie chiar din cauza defectuozit ii în 
redactarea textului de lege, respectarea confiden ialit ii rela iei dintre client i 
avocat în cauzele penale la nivel na ional poate fi înc  pus  sub semnul îndoielii, 
acesta fiind i principalul motiv pentru care cunoa terea argumentelor avute în 
vedere în jurispruden a CEDO i CJUE cu privire la acest principiu este 
fundamental . 

 


