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CAZUL ROSU SCHIMBA LEGILE – Avocatul Florentin Tuca propune modificarea legii avocaturii si CPP, dupa
condamnarea avocatului Robert Rosu: "Atacul foarte violent si fara precedent la adresa esentei profesiei va
marca istoria jurisprudentei nationale si a sistemului judiciar romanesc. Va transmit rugamintea confratelui
Rosu. Va roaga sa recititi hotararea judecatoreasca... In locul numelui Rosu sa va treceti propriul nume. Cititi-o
in prezenta copiilor si intrebati-i daca mai vor sa fie avocati"
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Avocatul Florentin Tuca (foto), managing partner al societatii de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii
propune modificarea mai multor legi, astfel incat sa nu mai exista atacuri la adresa profesiei de avocat,
precum cel petrecut la finalul anului 2020, in dosarul Ferma Baneasa, cand Inalta Curte l-a condamnat pe
colegul sau, avocatul Robert Rosu, la ani grei de temnita doar pentru ca si-a exercitat profesia. Vorbim
despre modificarea Legii 51/1995 privind organizarea si functionarea profesiei de avocat, a Codului de procedura
penala, dar si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Propunerile au fost facute in cadrul Congresului Avocatilor din 2021, in timpul cuvantarii pe care avocatul Florentin
Tuca tinut-o in fata avocatilor si invitatilor prezenti la evenimentul a carui tema aleasa a fost "Apararea Apararii".
Referindu-se la drama colegului sau Robert Rosu, avocatul Florentin Tuca, a subliniat ca in dosarul Ferma
Baneasa apararea a trebuit sa demonstreze ca Pamantul se invarte in jurul Soarelui si ca avocatul are dreptul legal
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de a exprima opinii juridice, fara a fi insa condamnat pentru aceasta.
Din acest considerent, avocatul Florenin Tuca si-a manifestat speranta ca amendamentele propuse in
cadrul Congresului Avocatilor 2021 sa fie aprobate, astfel incat "apararea sa fie pe viitor aparata".
In timpul luarii de pozitie, avocatul Florentin Tuca a tinut sa le multumeasca colegilor avocati pentru
sustinerea pe care au manifestat-o fata de Robert Rosu, transmitandu-le in acelasi timp o rugaminte din
partea acestuia: "Va roaga si va invita sa recititi hotararea judecatoreasca, dar nu oricum. Recititi-o si in
locul numelui Robert Rosu sa va treceti propriul nume si pe urma cititi-o in prezenta copiilor, si intrebati-i
dupa ce ati citit aceasta hotarare cu numele dvs daca mai vor sa fie avocati".
Redam in continuare discursul sustinut de avocatul Florentin Tuca in fata avocatilor si invitatilor prezenti
la Congresul Avocatilor 2021:
"Vreau sa fiu disciplinat si as incepe cu un raspuns la rugamintea domnului presedinte. Da, am facut trei
propuneri legislative, toate pentru apararea apararii. In primul rand mai multe modificari ale Legii 51/1995,
mai multe modificari ale Codului de procedura penala si o modificare a Legii nr 317/2004 care sa permita
presedintelui UNBR sa fie membru in CSM.

Primele doua categorii de modificari sunt motivate de recentul atac foarte violent si fara precedent la adresa
esentei profesiei de avocat. Gravitatea acestui atac, anvergura reactiei colegilor, a mass-mediei, a organizatiilor
interne si internationale l-au marcat intr-un eveniment care va marca istoria jurisprudentei nationale si istoria
sistemului judiciar romanesc. Da, cazul Rosu a intrat in istorie. Si avand in vedere toate abuzurile care s-au
intamplat in acest caz istoric am facut niste propuneri de amendamente legislative. Nu stim daca intr-un stat
de drept asemenea propuneri ar fi fost cu adevarat necesare, numai ca, din pacate, cazul Rosu a fost un caz in
care apararea a trebuit sa demonstreze ca Pamantul se invarte in jurul Soarelui. Sa demonstreze adevaruri
notorii, cum ar fi libertatea si independenta avocatului la opinii juridice. Cum ar fi dreptul avocatului de a fi
persuasiv, cum ar fi dreptul avocatului de a sta alaturi de clientul lui in fata unui organ administrativ.

Ei bine, aceste adevaruri notorii au fost ignorate, ba dimpotriva, ele au fost ignorate si folosite in acuzare si in
sentinta de condamnare. Pentru ca asemenea rastalmaciri sa nu se mai produca in viitor am venit cu niste
propuneri legislative care sa intareasca independenta profesiei de avocat. Raporturile confidentiale ale
avocatului cu clientul lui. Dreptul lui de a avea opinii si interpretari juridice, corecte sau nu.
Sper ca aceste amendamente sa fie aprobate si apararea sa fie pe viitor aparata. Nu as vrea sa inchei
prezenta interventie fara a multumi tuturor oamenilor din sala care si-au aratat solidaritatea cu confratele nostru,
presedintelui UNBR, tuturor decanilor si avocatilor prezenti si celor absenti, care si-au exprimat solidaritatea si au
militat pentru dreptate si justitie.
Nu in ultimul rand, tin sa le multumesc doamnelor judecator Baltag si Oprina pentru remarcabilele lor
interventii de astazi si in general pentru intreaga lor activitate. Doamna judecator Oprina care invita la o
inversare de roluri si isi asuma rolul de aparator al apararii... Preiau manusa si ma derobez de roba de avocat
sa preiua rolul de judecator si sa declar admisibile pledoariile doamnelor judecator si daca actiunile dumnealor au
fost actiuni in constatare, cred ca trebuie admise si trebuie sa constatam ca intreaga lor conduita profesionala este
exceptionala si ca semnalele de alarma ridicate, evocarile Aiudului si Pitestiului si, de altfel, celelalte ingrijorari
exprimate ar trebui practic sa fie vibrante si ca toti cei prezenti si absenti sa fie constienti de gravitatea celor
intamplate si de atacul cataclismic, cum spuneati in urma cu ceva vreme.

Un minut in plus, o rugaminte. Va transmit rugamintea confratelui Rosu. L-am vizitat si din discutiile cu el
mi-am dat seama nu doar ca e foarte cazut si foarte deznadajduit, dar se intreaba, va roaga si va invita sa
recititi hotararea judecatoreasca, dar nu oricum. Recititi-o si in locul numelui Robert Rosu sa va treceti
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propriul nume si pe urma domnule Robert Cazanciuc cititi-o in prezenta copiilor, si intrebati-i dupa ce ati
citit aceasta hotarare cu numele dvs daca mai vor sa fie avocati.

In incheiere as tine sa ii multumesc si doamnei Sosoaca pentru semnalele sale referitoare la Drept si stat de drept
si sa deplang starea actuala a sistemului nostru de drept. Semnalele de alarma referitoare la irelevanta
Constitutiei mi-au adus aminte de o provocare pe care i-am lansat-o fetitei mele, careia ii trimiteam
intrebari pe mail si primeam seara raspunsurile si o corectam.
Intr-o zi am avut nastrusnica idee de a verifica nivelul de cultura civica si juridica a unui copil de clasa a 5-a
(n.red. - a fiicei). Oare are idee ce inseamna Constitutia? Si ea mi-a raspuns: Constitutia este... piata in care
a cantat Shakira!"
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