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AVOCATII NU DAU INAPOI – Se anunta
un nou protest de amploare a
avocatilor dupa condamnarea abuziva
a confratelui lor Robert Rosu printr-o
decizie pe care “Completul Negru de la
ICCJ” intarzie sa o motiveze. Avocatii
din Baroul Bucuresti se intalnesc
vineri, 5 martie 2021, ora 13, la Curtea
de Apel Bucuresti: “Exista, in
continuare, un risc insemnat ca
exercitarea profesiei de avocat sa fie
calificata ca infractiune”
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Avocatii continua lupta pentru confratele Robert Rosu, condamnat abuziv la 5 ani de inchisoare de catre
judecatorii Florentina Dragomir, Ionut Matei si Ioana Alina Ilie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru
simpla vina de a-si fi exercitat profesia.

Joi, 4 martie 2021, Baroul Bucuresti a anuntat ca in sedinta de marti, 2 martie 2021, consiliul baroului a votat
continuarea protestului inceput in 19 decembrie 2020 si manifestat prin purtarea, de catre toti avocatii din Baroul
Bucuresti, a unor banderole albe in instante, parchete, sectii de politie si sedii profesionale, in semn de revolta fata
de depasirea cu mult a termenului legal de 30 de zile in care „completul negru” ar fi trebuit sa-si motiveze
scandaloasele condamnari pronuntate in decembrie 2020 (click aici pentru a citi). Caci nu este vorba doar
despre executia lui Robert Mihaita Rosu, ci si a avocatei Corina Teodora Dicu, condamnate la 4 ani de
inchisoare cu suspendare in acelasi dosar „Ferma Baneasa” unde Rosu a primit 5 ani cu executare.
Repetam: ambii avocati au fost condamnati doar pentru ca au indraznit sa-si faca meseria.
De asemenea, Consiliul Baroului Bucuresti a votat in sedinta de marti, 2 martie 2021, intrunirea in sedinta
extraordinara la Sala de Calculatoare a Curtii de Apel Bucuresti, pentru analiza luarii altor masuri legale, astfel
incat ICCJ sa emita cat mai repede motivarea. La sedinta sunt invitati sa participe toti avocatii interesati.
De altfel, din informatiile noastre, este foarte posibil sa asistam la o noua actiune de amploare din partea
avocatilor, precum cel din 21 decembrie 2020, cand sute de avocati au protestat impotriva condamnarii
abuzive a avocatului Robert Rosu (foto).

Prezentam comunicatul prin care Baroul Bucuresti anunta continuarea protestului:
„Avocatii din Baroul Bucuresti sunt informati ca, in legatura cu nerespectarea termenului legal de motivare a
hotararii pronuntate in cauza in care doi avocati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea pentru ceea ce
prima instanta a apreciat a fi exercitarea fireasca a profesiei de avocat, in sedinta din 02.03.2021, Consiliul
Baroului Bucuresti a decis:
Mentinerea protestului fara incetarea activitatii, de catre toti avocatii din Baroul Bucuresti, fata de
neindeplinirea cerintei legale a motivarii hotararii pronuntate in cauza, in termenul prevazut de Codul de
procedura penala, apreciind ca exista, in continuare, un risc insemnat ca exercitarea profesiei de avocat sa
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fie calificata ca infractiune, avocatii din Baroul Bucuresti avand obligatia sa poarte, in incinta instantelor de
judecata, banderola alba pe bratul stang;
Intrunirea in sedinta extraordinara a Consiliului Baroului Bucuresti in data de vineri, 05.03.2021, ora 13.00,
la Sala de Calculatoare din incinta Curtii de Apel Bucuresti, sedinta la care sunt invitati sa participe
avocatii interesati, pentru consultarea in vederea adoptarii unor alte masuri legale”.
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