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U.N.B.R. 
Data: 12/11/2014 
 
 
 
Către, 
 
MEMBRII CONSILIULUI UNBR 
 
Comisia Permanenta a U.N.B.R., consultata prin vot electronic si prin note telefonice, a aprobat 
astazi 12 noiembrie 2014 Programul de acţiune din atasament, pentru organizarea, cu prilejul Zilei 
Europene a Avocaţilor 2014, a unei Conferinţe cu tema "Rolul legal al avocatului într-un stat de 
drept cu privire la apararea vieţii private şi a secretului profesional. Situaţia din Romania". 
 
Va informez ca in cadrul reuniunii CCBE de la Milano (septembrie 2014) s-a propus (a se vedea 
fisierul atasat) ca programele si activitatile organizate pentru sarbatorirea Zilei Europene a Avocaţilor 
2014 la 10 decembrie 2014 de barourile nationale, barourile locale sau de entitati care conlucreaza 
cu barourile sa vizeze o tematica subordonata unei teme de interes european cu privire la 
supravegherea electronica in masa, ca amenintare la adresa secretului profesional si a 
confidentialitatii relatiilor dintre avocati si clienti.  
 
Comisia Permanenta a UNBR a decis ca manifestarile dedicate Zilei Europene a Avocaţilor 2014 sa se 
desfasoare intre 10 si 14 decembrie si adreseaza rugamintea ca barourile sa organizeze evenimente, 
sa publice materiale informative si sa organizeze orice alte actiuni care sa sensibilizeze opinia publica 
asupra tematicei Zilei Europene a Avocaţilor. 
 
Presedinte U.N.B.R., 
Av. dr. Gheorghe FLOREA 
 
 
 
 
 
 
 
Ştire publicată pe site-ul UNBR>: Cu prilejul Zilei Europene a Avocaţilor, UNBR va organiza conferinţa 
cu tema ”Rolul legal al avocatului într-un stat de drept cu privire la apararea vieţii private şi a 
secretului profesional. Situaţia din Romania” 
http://unbr.ro/ro/cu-prilejul-zilei-europene-a-avocatilor-unbr-va-organiza-conferinta-cu-tema-
rolul-legal-al-avocatului-intr-un-stat-de-drept-cu-privire-la-apararea-vietii-private-si-a-secretului-
profesional/  

mailto:sandu.gherasim@unbr.ro
mailto:unbr@unbr.ro
http://unbr.ro/ro/cu-prilejul-zilei-europene-a-avocatilor-unbr-va-organiza-conferinta-cu-tema-rolul-legal-al-avocatului-intr-un-stat-de-drept-cu-privire-la-apararea-vietii-private-si-a-secretului-profesional/
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INIŢIATIVA CCBE PRIVIND ZIUA EUROPEANA A AVOCATILOR 2014 
 
Ziua europeană a avocaţilor 

 
 
Obiect 
Consacrarea unei zile naţionale în Europa, pentru a celebra Statul de Drept şi rolul 
intrinsec al profesiei de avocat, în special secretul profesional şi protecţia datelor 
privind clientela, cât şi valorile comune ale avocaţilor şi contribuţia acestora la 
funcţionarea sistemului judiciar.     

Data 
Prima Zi Europeană a Avocaţilor va avea loc la 10 decembrie 2014, în preajma Zilei 
internaţionale a drepturilor omului. 

Context 
În 2014, CCBE a lansat ideea de a coordona un eveniment european anual care va 
încuraja barourile să organizeze activităţi la nivel naţional şi local  în jurul unei teme 
centrale, în scopul promovării Statului de Drept şi a rolului avocatului în apărarea 
acestor principii juridice în favoarea cetăţenilor.  

Participanţi 
Se prevede ca programele şi activităţile Zilei Europene a Avocaţilor să fie 
organizate de barourile naţionale şi cele locale sau de persoane care lucrează cu 
aceste barouri (membri ai barourilor, tribunale, facultăţi de drept şi studenţii 
acestora, grupuri de tineri, organizaţii comunitare) care doresc să ionformeze 
publicul asupra rolului capital al Statului de drept şi al procesului judiciar în protecţia 
drepturilor cetăţenilor.  

Tema  
Se propune alegerea unei teme anuale pentru a ilustra un aspect specific al   
dreptului care afectează cetăţenii şi drepturile acestora. Tema din acest an, 
”Supravegherea electronică în masă, ca ameninţare la adresa secretului 
profesional şi a confidenţialităţii relaţiilor dintre avocat şi cienţi”  se referă la 
cercetarea corespondenţei transmisă prin diverse mijloace electronice, convorbiri 
telefonice, calculatoare, a datelor conservate în sisteme « cloud » şi la alte mijloace 
de comunicare electronice interceptate de guverne din toată lumea.  Acest fenomen 
are repercusiuni speciale asupra relaţiilor dintre avocat şi clientela acestuia, 
întemeiate pe încredere şi confidenţialitate. În aceste condiţii, nu mai este posibilă 
garantarea unor elemente esenţiale ale accesului la justiţie, cum sunt egalitatea de 
arme şi Statul de drept.  
 
Activităţi 
Toate barourile membre sunt rugate să încurajeze proprii membrii în organizarea 
de evenimente, publicarea de materiale pedagogice, sau în organizarea altor 
programe care să sensibilizeze cetăţenii faţă de tema Zilei Europene a Avocaţilor. 



 1

ZIUA EUROPEANĂ A AVOCAŢILOR 

Aspecte privind confidenţialitatea comunicărilor între client şi avocat 

(Rezumat al dezbaterilor din cadrul reuniunilor Consiliului Barourilor Europene 
din aprilie, iunie şi septembrie 2014)  

 

Secretul profesional, respectiv confidenţialitatea comunicărilor dintre avocat 
şi clientul său, reprezintă o garanţie esenţială a unui proces echitabil şi 
imparţial, întrucât sprijină egalitatea de mijloace, permiţând cetăţenilor să 
atragă răspunderea guvernului în faţa sistemului judiciar.  

Pentru ca avocaţii să fie eficienţi în apărarea drepturilor clienţilor,  încrederea 
în confidenţialitatea comunicărilor între avocaţi şi clientela acestora este 
esenţială. În anumite jurisdicţii europene ea este obţinută prin acordarea 
protecţiei acestor comunicări prin consacrarea secretului profesional al 
avocatului. Alte jurisdiciţii consacră doar secretul profesional, la modul 
general.  În pofida aceste diferenţe conceptuale şi a unei multitudini a 
rezultatelor practice, obiectivul vizat rămâne acelaşi : protecţia informaţiilor 
care ţin de relaţiile dintre avocat şi client. În lipsa acestei protecţii, 
funcţionarea Statului de drept este ameninţată.  

 
Trebuie consacrate norme minimale în materie de supraveghere electronică, 
prin impunerea unor limite rezonabile contra argumentelor invocate de 
guverne legate de siguranţa naţională, în motivarea restricţiilor impuse 
dreptului de protejare a vieţii private.  

 

În afara tuturor măsurilor de protecţie necesare care pot fi impuse prin 
măsuri politice şi legislative, trebuie luate şi măsuri de ordin tehnic pentru a 
reconstrui încrederea în serviciile de comunicare electronică şi de informatică 
în sistem « cloud ».  Aceste din urmă măsuri, de ordin tehnic, tebuie dublate 
de un examen juridic al accesului guvernelor ţinând cont de regulile 
secretului profesional, cum sunt cele în materia relaţiilor dintre avocat şi 
client. Altfel spus, este necesară punerea în funcţiune a unor infrastructuri de 
comunicare electronică şi de informatică în sistem « cloud » ale căror 
parametrii tehnici garantează că guvernele sau terţii nu folosesc în mod 
abuziv eventuale lacune. Sarcina de a garanta siguranţa acestor date şi 
comunicări trebuie încredinţată unei instituţii a UE desemnată să exercite 
controlul şi să emită avizele necesare.  

Informatica în sistem « cloud » reprezintă o prioritate a ordinii de zi pentru 
CCBE, ţinând cont atât de numeroasele avantaje importante cât şi de 
aspectele menţionate mai sus în materie de protecţie a datelor, de obligaţiile 
profesionale şi de confidenţialitate, reglementate, care incumbă avocaţilor.  
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Informatica în sistem cloud – probleme legate de secretul profesional şi de 
protecţie a datelor :  

 Răspunderea avocaţilor ar putea fi clarificată în ceea ce 
priveşte fiabilitatea şi securitatea « cloud–ului » pe care se 
stochează datele clientelei ; 

 Sunt necesare clarificări asupra obţinerii acordului clientului 
înainte de utilizarea serviciilor informatice în sistem « cloud » 
în secoplul conservării ori al transmiterii de informaţii 
confidenţiale ;  

 Datele stocate pe un « cloud » riscă să fie consultate, fără 
autorizare prealabilă, fie că aceasta se petrece  prin acces 
nepermis în locaţiile în care sunt plasate serverele sau în 
manieră electronică, de către personalul furnizorului de 
servicii sau al subcontractanţilor ori de către terţi, prin 
piraterie electronică.   

Iată principalele concluzii ale studiului CCBE privind măsura în care, în diferitele 
jurisdicţii europene, datele în format electronic pot fi accesate de autorităţi 
guvernamentale cât şi regulile şi condiţiile acestui acces: 

 În pricipiu, regimul reglementărilor elaborate în manieră 
independentă de ansamblul jurisdicţiilor consultate reflectă 
norma fundamentală a secretului profesional inclusiv în 
desfăşurarea percheziţiilor şi în ridicarea unor elemente 
probatorii din cabinetele de avocatură. Oricare ar fi 
diversitatea acestor sisteme, toate împărtăşesc această 
valoare comună a secretului profesional. 

 Totodată aceste reguli nu au ţinut pasul cu evoluţiile 
tehnologice. Iată de ce, în unele jurisdicţii (dar nu în toate), 
datele electronice conservate în locaţiile unui furnizor de 
servicii informatice în beneficiul unui avocat se bucură de o 
protecţie mai redusă, comparativ cu datele conservate în 
propriul cabinet.   

 În al doilea rând, în măsura în care regulile privind « lumea 
materială » a unui cabinet de avocatură oferă, prin dispoziţii 
speciale, cum ar fi prezenţa unui reprezentant al baroului pe 
parcursul unei percheziţii, o anumită protecţie, o dispoziţie 
similară ar trebui prevăzută şi în cazul pentru percheziţiilor 
virtuale. 

 Ţinând cont de cele expuse mai sus, studiul concluzionează 
că principiul fundamental care trebuie respectat este acela 
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că « lumea hârtiei » şi « lumea electronică » trebuie să 
beneficieze de o protecţie identică.  

 Între altele, chiar dacă studiul recunoaşte că instituirea unui 
regim de protecţie al interceptărilor telefonice de acelaşi 
nivel cu cel al percheziţiilor reprezintă un efort legislativ de 
amploare pentru Statele Membre, protecţia va trebui să 
garanteze inviolabilitatea datelor şi a altor elemente cu 
caracter probator, în spiritul secretului profesional.  

 

(Extras din rapoartele înaintate de membrii Delegaţiei permanente a UNBR la 
CCBE) 




