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REZOLUŢIE 

privind iniţierea demersurilor necesare pentru 
revizuirea Constituţiei 

 
 

În vederea garantării statului de drept, respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale persoanelor, 

Pentru realizarea unui echilibru între asigurarea dreptului la apărare şi interesul 
public al înfăptuirii justiţiei, 

Având în vedere necesitatea corelării cu normele de protectie a drepturilor omului, 
Având în vedere obligaţia avocatului cu privire la secretul profesiei, 
  
Congresul Avocaţilor, în temeiul art. 61 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 51/1995 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, adoptă prezenta: 
  

REZOLUŢIE 
 

prin care se propune completarea  Titlului II din Constituţie, prin introducerea  unui 
nou capitol - Capitolul V – intitulat „Statutul avocatului. Dreptul la apărare”, în cadrul căruia 
vor fi incluse următoarele prevederi: 

 
 - Funcţia apărării este îndeplinită de avocaţi constituiţi într-un singur corp al 
avocaţilor, de către consilierii juridici, în condiţiile legii care reglementează profesia, precum 
şi de alte organe sau persoane prevăzute de lege; 
 - Avocatul îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii organice de organizare şi 
exercitare a profesiei, a reglementărilor şi a statutelor adoptate în baza legii, conform 
principiului legalităţii; 
 - În exercitarea funcţiei, avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţiilor 
publice sau salariaţilor; 
 - Avocatul este dator să păstreze secretul profesional; 

- În exercitarea profesiei, raportul dintre avocat şi partea pe care o asistă sau 
reprezintă nu poate face obiectul supravegherii prin interceptare sau înregistrării prin 
mijloace audio-video; 
 - În faţa instanţelor judecătoreşti funcţia apărării se exercită în condiţii egale cu 
funcţia acuzării. 
 
Se mandatează Consiliul U.N.B.R. ca, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, să aducă la cunoştinţa 
autorităţilor în drept prezenta rezoluţie şi să acţioneze în sensul realizării ei. 

 

 pentru Prezidiul Congresului, 
Av. dr. Gheorghe FLOREA 

Preşedinte U.N.B.R. 


