TACEREA DE LA BAROUL BUCURESTI – Avocatul Mihnea Stoica cuprinde esenta unei campanii mute: "La noi
in profesie, unde argumentarea si dezbaterea sunt indispensabile, traditionala a ajuns fofilarea. Mi-ar fi placut
sa avem la dispozitie o sala in care toti candidatii sa poata participa la dezbateri. Mi-ar fi placut sa particip in
astfel de dezbateri. Din fair play as fi validat candidatii debutanti... Campania asta surda, lipsita de dialog nu va
legitima vreun program electoral"

Scris de E.D.

Exceptionala poza de final de campanie electorala de la
Baroul Bucuresti surprinsa de avocatul Mihnea Stoica (foto), la randul sau candidat pentru functia de
decan al celui mai mare barou din Romania: lipsa de dialog si dezbatere, dar fofilare din plin. Peste doar
doua zile, in 4 mai 2019, la Sala Palatului se va desfasura Adunarea generala de alegere a organelor de
conducere a Baroului Bucuresti, dupa o campanie de o luna in care cei sapte candidati la demnitatea de decan au
avut, teoretic, timp sa isi expuna programele electorale. Spunem teroretic caci, astfel cum Lumea Justitiei a
constatat la final de campanie, si cum avocatul Mihnea Stoica a semnalat inca din primele zile de campanie,
ceea ce se dorea a fi o dezbatere cu un schimb de idei pentru gasirea unor solutii pentru rezolvarea
problemelor avocaturii dambovitene s-a dovedit a fi o perioada de tacere electorala.
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Timp de o luna, avocatul Mihnea Stoica a gasit totusi resursele pentru a-si promova programul electoral,
prezentand pe pagina sa de Facebook ideile cu care vine in intampinarea avocatilor din Baroului Bucuresti pentru a
reimprospata avocatura si pentru a o aduce in prim-planul sistemului judiciar, unde ii este si locul. Semnaland inca
de la inceputul campaniei ca obiectivul sau prioritar este sistematizarea actelor profesiei, avocatul Mihnea
Stoica a aratat in tot acest timp care sunt intentiile sale pentru functia de decan.
Inca de la inceputul campaniei, avocatul Mihnea Stoica si-a indemnat colegii sa iasa public si sa isi "sacrifice"
timpul pentru aceste alegeri, evidentiind ca pentru buna functionare a avocaturii este nevoie de implicare.
Iata cum arata primul mesaj de campanie al avocatului Mihnea Stoica:
"Asa am inceput campania, in blind ? : “Scriu cu atropina in ochi, folosindu-ma de memorie. Asta ca sa nu zic pe
urma ca mi-a trecut pisica pe tastatura. Maine este ultima zi de inscriere a candidatilor din calendarul electoral. Nici
macar nu stiu sa zic pana la ce ora e deschis. Deh, m-am inscris azi. Dar va invit pe cei care credeti ca puteti
schimba ceva sa o faceti. Inscrieti-va pentru Congres daca nu aveti mai mult timp. Sacrificati un week end
si participati. Nu ca parte a unei masini de vot ci ca un veritabil congresperson informat. Sau, si mai bine,
sacrificati o zi saptamanal ca sa fiti consilieri. Dar participati la sedinte si coordonati-va resortul. Nu fiti
absenti! Nimeni nu va alege pentru un palmares, ci ca sa va exercitati atributiile si sa va puneti in practica ideile.
Nu sunteti alesi sa deliberati cateva ore saptamanal, in sedinta ci sa faceti o schimbare. In fine, sacrificati-va
cativa ani ca sa reprezentati baroul ca decan. Prezentati-va viziunea si urmati-o pana in panzele albe.
Colegii vor alege un lider. Si puteti face asa ceva pana maine. Pentru ca asa functioneaza democratia
profesionala. Succes!”
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Ultima zi de campanie a fost marcata de avocatul Mihnea Stoica printr-o postare in care si-a exprimat regretul ca
dezbaterea electorala a lipsit cu desavarsire, campania transformandu-se intr-o "fofilare" devenita traditionala.
In gandurile expuse pe Facebook, avocatul Mihnea Stoica a afirmat ca si-ar fi dorit ca in aceasta campanie sa
existe o sala in care toti candidati sa isi exprime pozitiile si sa dezbata diverse teme, lucru care nu s-a intamplat.
Oricat ar parea de trist, avocatul Mihnea Stoica a catalogat aceasta campanie drept una "surda" si "lipsita de
dialog" care "nu va legitima vreun program electoral".
Iata postarea sa din ultima zi de campanie:
"Maine se sfarseste campania electorala. La miezul noptii vom intra in repaos electoral. Si cred ca se va sfarsi fara
dezbaterea pe care o asteptam cu totii (si cel mai mult eu). Nu am zis “traditionala dezbatere” fiindca la noi in
profesie, unde argumentarea si dezbaterea sunt indispensabile, traditionala a ajuns fofilarea.
Mi-ar fi placut sa avem la dispozitie o sala in care TOTI candidatii sa poata participa la dezbateri. Mi-ar fi
placut sa particip in astfel de dezbateri. Din fair play as fi validat candidatii debutanti. Pentru ca, in realitate,
implicarea intr-o dezbatere produce efectul acesta, ar validarii “vrasmasului”.
De aceea niciun (alt) candidat viabil nu urmareste sa intre intr-o dezbatere. Tu stai in banca ta, nu iesi in
online, nici in mass media si iti conservi electoratul. Poate electoratul tau stie ce vrei si nu ai nevoie sa
convingi pe altii. Chipurile, nu ai nevoie de majoritate, trebuie sa obtii cele mai multe voturi, nu jumatate
plus unul.
Campania asta surda, lipsita de dialog nu va legitima vreun program electoral. Nota bene, am afirmat ca
lipsa dezbaterii nu va legitima vreun program, nu vreun individ.
Si atunci, ca individ, nu pot decat sa va rog pe cei care ma cunoasteti sa ma caracterizati folosind un singur epitet
(poate asa ne si distram – FAZAN 2019), astfel incat ceilalti, carora le sunt necunoscut, sa isi faca o idee".
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Ramane sa vedem ce se intampla in 4 mai 2019 la Sala Palatului.
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