
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE AVOCAȚIALĂ

Subscrisa  MUREȘAN  MITITEAN  CLEJA –  SOCIETATE  CIVILĂ DE AVOCAȚI,  cu
sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 33-35-37, Scara B, etaj 1, ap. B4, județul
Cluj, având cod de înregistrare fiscală 38952122, înregistrată prin Decizia Baroului Cluj
nr. 132 / 2018, având cont în lei RO21 BTRL RONC RT04 3773 3701 și în Euro RO68
BTRL EURC RT04 3773 3701 deschise la Banca Transilvania, BIC/SWIFT BTRLRO22,
legal  reprezentată  prin  Avocat  coordonator  Cleja  Roxana-Iuliana,  menționată  în
continuare ca Societatea, 

Având  în  vedere  prevederile  speciale  din  legislația  de  organizare  și  exercitare  a
profesiei  de  avocat  privind  obligațiile  de  confidențialitate  în  legătură  cu  informațiile
legate de clienți și potențiali clienți, 

Confirmăm că avem ca Societate,  și  au și  personal  toți  avocații  care activează în
societatea noastră și  orice altă persoană din cadrul ei  sau cu care colaborează (de
exemplu personal tehnico-administrativ, experți contabili, consultanți fiscali etc.) în mod
automat, prin efectul legii, fără nevoia încheierii  vreunui acord de confidențialitate cu
clientul sau potențialul client, o  obligație de păstrare a confidențialității, care este
absolută  și  nelimitată  în  timp,  cu  privire  la  toate  informațiile,  documentele  și
înregistrările încredințate de Client sau potențialul Client pe orice cale sau luate la
cunoștință direct sau indirect  în urma interacțiunii cu acesta, cu reprezentanții sau
prepușii săi, și care nu erau deja deținute de Societate sau nu sunt făcute publice sau
comunicate legitim de către terți. 

Obligația  noastră  de  confidențialitate  se  menține  prin  efectul  legii  indiferent  dacă
potențialul Client va încheia sau nu un contract de asistență juridică cu Societatea, și
subzistă și după ce eventualul contract încetează.  Pe timpul derulării unui contract de
asistență juridică, obligațiile de confidențialitate ale Societății sunt explicitate specific în
clauzele acestuia. 

O eventuală încălcare de către Societate a obligațiilor legale de confidențialitate față de
potențialul Client atrage răspunderea noastră disciplinară, civilă, delictuală și penală,
după caz, conform prevederilor legale. 
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ANEXĂ:
Extras din legislația privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat 



Extras din legislația privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat cu
privire la obligațiile avocatului de păstrare a confidențialității

Legea 51 / 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- extras - 

Art. 11
Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată, cu
excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Art. 34
(1)Contactul dintre avocat și clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al
statului.
(2)În cazul în care clientul se află în stare de arest sau detenție, administrația locului de arest ori detenție are
obligația de a lua măsurile necesare pentru respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

Art. 45
(6) Divulgarea de către avocat, fără drept, a unei informații confidențiale din sfera privată a clientului său ori care
privește un secret operațional sau comercial care i-a fost încredințat în virtutea aceleiași calități sau de care a putut
să ia cunoștință în timpul desfășurării  activităților  specifice profesiei constituie infracțiune și  se pedepsește cu
închisoare de la unu la 5 ani.

Statutul profesiei de avocat din 2011 aprobat prin Hotărârea UNBR 64 / 2011
- extras - 

Art. 6
(4)Relațiile dintre avocat și clienții săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate și
confidențialitate. Drepturile și obligațiile avocatului sunt prevăzute de Lege, prezentul statut, codul deontologic și de
contractul de asistentă juridică legal încheiat.

Art. 8
(1)Secretul profesional este de ordine publică.
(2)Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată.
(3)Avocatul nu poate fi obligat în nicio circumstanță și de către nicio persoană să divulge secretul profesional.
Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de către clientul său și nici de către o altă autoritate sau
persoană. Se exceptează însă cazurile în care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există o
contestație în privința onorariilor convenite, exclusiv pentru necesități stricte pentru apărarea sa.
(4)Obligația de a păstra secretul profesional nu împiedică avocatul să folosească informațiile cu privire la un fost
client, dacă acestea au devenit publice.
(5)Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă.

Art. 9
(1)Obligația de a păstra secretul profesional este absolută și nelimitată în timp. Obligația se întinde asupra tuturor
activităților avocatului, ale asociaților săi, ale avocaților colaboratori, ale avocaților salarizați din cadrul formei de
exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alți avocați.
(2)Obligația de a păstra secretul profesional revine și persoanelor cu care avocatul conlucrează în exercitarea
profesiei, precum și salariaților săi. Avocatul este dator să le aducă la cunoștință această obligație.
(3)Obligația de a păstra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat și salariaților acestora cu
privire la informațiile cunoscute în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor ce le revin.

Art. 10
(1)Orice comunicare sau corespondență profesională între avocați, între avocat și client, între avocat și organele
profesiei, indiferent de forma în care a fost făcută, este confidențială.
(2)În relațiile cu avocații înscriși într-un barou dintr-un stat membru al Uniunii Europene, avocatul este obligat să
respecte dispozițiile speciale prevăzute de Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană.
(3)În relațiile cu un avocat înscris într-un barou din afara Uniunii Europene, avocatul trebuie să se asigure, înainte
de a schimba informații confidențiale, că în țara în care își exercită profesia confratele străin există norme ce permit
asigurarea confidențialității corespondenței și, în caz contrar, să încheie un acord de confidențialitate sau să îl
întrebe pe clientul său dacă acceptă, în scris, riscul unui schimb de informații neconfidențiale.
(4)Corespondența și informațiile transmise între avocați sau între avocat și client, indiferent de tipul de suport, nu
pot fi în niciun caz aduse ca probe în justiție și nici nu pot fi lipsite de caracterul confidențial.


