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IN APARAREA LAUREI – Avocata Alice
Draghici reactioneaza dupa atacul
liderului USR Dacian Ciolos impotriva
deputatei PSD Laura Vicol, presedinta
Comisiei Juridice din Camera
Deputatilor: “Tinta pusa pe aceasta
mama a trei copii e dureroasa pentru
oricine… Nu ne confundati cu clientii
nostri. Care sunt nevinovati pana la
ramanerea definitiva a unei hotarari
judecatoresti”
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Avocata Alice Draghici (foto) reactioneaza dupa atacul liderului USR Dacian Ciolos impotriva deputatei PSD
Laura Vicol, presedinta Comisiei juridice din Camera Deputatilor. Un atac sustinut de presa #rezist, in care
Ciolos a cerut retragerea lui Vicol din aceasta pozitie, pe motiv ca, vezi Doamne, ar fi fost “avocata interlopilor”.

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de duminica, 28 noiembrie 2021, Alice Draghici transmite ca o cariera de
21 de ani de avocatura a deputatei PSD Laura Vicol nu poate fi distrusa si pusa sub semnul intrebarii prin
asemenea atacuri lamentabile. De asemenea, Alice Draghici arata ca avocatii penalisti, asa cum este si actuala
sefa a Comisiei juridice din Camera Deputatilor, nu apara ingeri, dar subliniaza ca nu trebuie confundati cu clientii
lor.

Iata reactia avocatei Alice Draghici dupa atacul lui Ciolos impotriva
deputatei PSD Laura Vicol:

“De cativa ani asist cu tristete la lupta unui sistem intreg impotriva avocatilor penalisti care au curajul, stomacul,
taria si indarjirea de a prelua dosare ‘grele’ cu nume puse pe tabla infamiei si a violentei.

Avocatii penalisti nu apara ingeri si nici nu isi insusesc infractiunile comise de cei ale caror drepturi le
apara. Da, intr-o societate democratica asa cum ne place sa o spunem de fiecare data, fiecare persoana este o
fiinta umana care are dreptul fundamental la aparare. Procurorul acuza, avocatul apara insa judecatorul este cel
care decide vinovatia sau nevinovatia celui aflat in fata sa. Sunt de notorietate cazurile in care avocatii penalisti fac
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munca de cercetare, ei insisi cautand probe si martori care pot darama constructia acuzarii.

Cand un sistem te vrea ingenuncheat cu siguranta reuseste. Insa avocati ca Robert Rosu si Laura Vicol au
reusit sa se ridice prin lupta asa cum au facut-o in toate dosarele lor. Nu intamplator am mentionat-o pe
Laura, colega si prietena de 20 de ani, ca si mine a luptat si lupta pentru dreptate. E greu sa fii femeie
avocat penalist, sa stii sa urci si sa cobori la nivelul clientilor pe care ii reprezinti, inclusiv sa le vorbesti pe
limba lor.

Insa tinta pusa pe aceasta mama a trei copii e dureroasa pentru oricine.

Si eu sunt avocat penalist, si eu sunt femeie, si eu sunt mama.

Nu va onoreaza sa publicati rechizitorii de acum 17 ani pentru a incerca lamentabil sa improscati cu noroi o
cariera de 21 de ani de avocatura a unei femei care niciodata nu a fost nici macar cercetata pentru lipsa de
integritate in exercitarea profesiei de avocat.

Avocatii penalisti deranjeaza, stim cu totii. Dreptatea pentru care lupta in respectarea legii si a drepturilor celor pe
care ii apara, echilibrul si mai ales profesionalismul avocatilor penalisti intotdeauna au deranjat. Insa nu ne
confundati cu clientii nostri. Care sunt nevinovati pana la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti.

Una de a noastra, cu care am mancat pufuleti din aceeasi punga si am baut cafea de 2 lei de la aparat, a
ajuns presedinta comisiei juridice din Camera Deputatilor.

Suntem avocati!”
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