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Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
În cursul zilei de 14 decembrie 2018, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, în cadrul dialogului interprofesional și al conlucrării loiale instituționale,
domnul procuror general Augustin Lazăr a avut o întâlnire de lucru cu domnii Gheorghe
Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România și Ion Dragne, decan al
Baroului București. La întâlnire a participat și doamna Laura Oprean, prim adjunct al
procurorului general precum și alți procurori din cadrul conducerii P.Î.C.C.J..
Discuțiile au avut ca punct de plecare Rezoluția Congresului Avocaților din 21 aprilie 2018,
fiind abordată problema interdicției aplicate avocaților de a intra în unele unități de parchet cu
dispozitive electronice, în special telefoane mobile, dispozitive care , în prezent, rămân în
custodie la intrarea în sediu.
În urma analizei cadrului legal și a tuturor argumentelor invocate, s-a apreciat că măsura
interzicerii de principiu a accesului avocaților cu telefoane mobile și alte dispozitive electronice
(laptop, tabletă ș.a.), este disproporționată față de scopul urmărit – asigurarea unui echilibru
între respectarea caracterului nepublic al urmăririi penale și protecția informațiilor clasificate și
a celor confidențiale, pe de o parte, și buna desfășurare a profesiei de avocat pe de altă parte.
O abordare unitară care să înlăture inconvenientele aplicării acestei măsuri o reprezintă
consacrarea, prin norme interne, a regulii ca accesul avocaților cu astfel de dispozitive să fie
permis în toate cazurile în care procurorul nu are motive justificate să limiteze acest drept, în
concret. Limitarea se va putea face cu acordul conducătorului parchetului.
În acest sens, la nivelul P.Î.C.C.J. s-a modificat cadrul intern privind accesul și circulația
în sediu și s-au luat măsuri în vederea aplicării corespunzătoare și la celelalte structuri/unități
de parchet.
Totodată, în cadrul întâlnirii s-a propus ca, în interesul îndeplinirii rolului profesiilor de
procuror și avocat, să se desfășoare întâlniri lunare între reprezentanții instituționali desemnați
ai celor două profesii, pentru schimb de informații necesare identificării și implementării
măsurilor de îmbunătățire a cooperării interprofesionale.
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