http://www.luju.ro/la-un-pas-de-un-stat-asasin-avocatul-lui-nastase-a-fost-amenintat-cu-viata-sot
iei-si-fiului-sau-sa-iasa-din-dosare-corneliu-liviu-popescu-a-renuntat-la-contract-dupa-ce-sotiasa-a-suferit-un-soc-in-spital-lumeajustitiei-ro-cere-protectie-pentru-toti-avoca

LA UN PAS DE UN STAT ASASIN –
Avocatul lui Nastase a fost amenintat
cu viata sotiei si fiului sau sa iasa din
dosare. Corneliu Liviu Popescu a
renuntat la contract dupa ce sotia sa a
suferit un soc in spital.
Lumeajustitiei.ro cere protectie pentru
toti avocatii din dosarele Nastase.
Cititi cutremuratoarea patanie a
maestrului Liviu Popescu
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Se confirma, din pacate, ceea ce a anuntat Lumeajustitiei.ro, in premiera, inca de joi, 28 iunie 2012, si anume ca mai multi avocati din dosarul lui Adrian
Nastase au fost amenintati de persoane necunoscute, in mod concertat, cu intentia clara de a-i determina sa iasa din dosare. Si iata, primul avocat a
cedat. Este vorba de Corneliu Liviu Popescu (foto) angajat de Adrian Nastase sa-l reprezinte la CEDO de la Strasbourg. Duminica seara, fiul cel
mare al lui Adrian Nastase a aparut pe Antena 3 si a dezvaluit in premiera ca avocatul Corneliu Liviu Popescu i-a transmis in scris tatalui sau ca renunta sal mai reprezinte in orice cauza (denunta unilateral contractul de asistenta juridica din 29 iunie 2012), intrucat a primit telefoane amenintatoare, viata sotiei
sale a fost pusa in pericol in urma unei alergii suspecte, si a primit un "ultimatum" vizandu-l pe fiul sau. Facem precizarea ca Lumeajustitiei.ro a stiut
despre acest fapt inca de vineri seara, insa nu am dat nimic publicitatii, intrucat avocatul Liviu Popescu ne-a rugat sa nu o facem. Acum insa ca
fiul cel mare al lui Adrian Nastase a rupt tacerea, suntem obligati sa spunem pe larg ceea ce s-a intamplat si sa cerem protectia acestuia.
Amenintarile primite de avocatul Corneliu Liviu Popescu
In dupa-amiaza zilei de vineri 29 iunie 2012, Corneliu Liviu Popescu s-a prezentat la Penitenciarul Rahova, pentru a-l vizita pe Adrian Nastase, loc
unde (conform fiului lui Adrian Nastase) a incheiat cu acesta un contract de asistenta juridica pentru reprezentarea acestuia la CEDO. Inainte sa
ajunga la Penitenciar, Corneliu Liviu Popescu ne-a sunat pe noi cei de la Lumeajustitiei.ro si parea asa cum il cunoastem, foarte sigur pe el si increzator,
urmand sa ne vedem cu el dupa iesire. Cu toate acestea, in aceeasi seara, Corneliu Liviu Popescu a fost adus la disperare de doua telefoane.
Primul l-a primit cand a iesit de la Penitenciarul Rahova, in care o voce l-a amenintat sa se potoleasca si sa renunte la a mai fi avocatul fostului premier,
deoarece nu va fi bine pentru fiul si sotia lui (carora vocea de la celalalt capat al firului le-a rostiti numele Corina si Robert). Avocatului Popescu i s-a dat
un ultimatum sa se „potoleasca”.
Dupa acest telefon, luat initial ca o gluma proasta, o veste avea sa cada ca traznetul. Sotia avocatului a fost dusa cu ambulanta la spital pentru o problema
minora, iar acolo, din cauza unei injectii gresite, a suferit un soc anafilactic, viata sa fiind pusa intr-un pericol major. Aceasta problema subita de sanatate
ar putea fi o intamplare. Insa groaznica veste a a fost urmata la scurt timp de un alt telefon, in care aceeasi voce amenintatoare i-a transmis avocatului:
„Vezi ce se intampla daca ai nesocotit ultimatumul? Data viitoare urmeaza Robert!” Oricat ai fi de tare intr-o asemenea situatie, poti ceda. Iar
avocatul Corneliu Liviu Popescu a suferit o depresie, a izbucnit in plans si a luat decizia de a se retrage din mai multe dosare: cel al lui Adrian
Nastase, cel al judecatoarei supreme Gabriela Birsan, al fostului procuror Max Balasescu si al fostului judecator suprem Florin Costiniu. El a
impartasit trairile sale mai multor colegi avocati din echipa Nastase.
Maestrul Corneliu Liviu Popescu stia – asa cum Lumeajustitiei.ro a aratat inca de joi – ca este filat in permanenta. Daca initial nu s-a panicat sub nicio
forma, ideea ca prin actiunile sale ar putea pune in pericol viata familiei sale l-au determinat sa renunte a mai fi avocat, in chiar seara in care a semnat
contractul de asistenta juridica cu Adrian Nastase la Penitenciarul Rahova.
Si altii au primit amenintari. Romania paseste spre statul mafiot?
Amintim ca zilele trecute si avocatul Viorel Ros a primit amenintari, fapt acuzat de avocatul Dan Cazacu cu prilejul unui termen la Tribunalul Bucuresti.
De asemenea, de amintit ca doctorul Serban Bradisteanu dupa ce a fost audiat sapte ore la DNA zilele trecute, si pus sub aberanta acuzatie de favorizare
a infractorului, a semnat externerea lui Nastase din Spitalul de Urgenta Floreasca imediat ce i s-a dat drumul sa plece din sediul central al DNA. Apare
foarte logic ca si medicul Bradisteanu a fost amenintat la randul sau sa se indepartaze de pacientul Nastase.
Lumeajustitiei.ro cere Ministerului de Interne si Parchetului General sa ia masuri de urgenta pentru punerea sub protectie a tuturor avocatilor
din dosarele Nastase, pentru a se preveni viitoare amenintari si agresiuni la adresa acestora si ale familiilor lor. De asemenea, solicitam
parchetului sa verifice listingurile avocatului Corneliu Liviu Popescu pentru a se afla cine au fost vocile de la celalalt capat al firului care au
amenintat. Tehnologia actuala permite cu precizie depistarea telefoanelor de la care s-a sunat si locatia exacta. Iar daca autoritatile nu procedeaza in
consecinta este clar ca amenintarile vin din partea unor grupari ale statului, dirijate probabil politic, care doresc un anume deznodamant in dosarele
Nastase si care, prin urmare, sunt protejate de la cel mai inalt nivel!
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