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LEGATURI PRIMEJDIOASE –
Judecatoarea Evelina Oprina de la
TMB, care i-a acordat despagubiri de
170 de milioane euro lui Costica
Costanda a scris o carte impreuna cu
avocatul Traian Briciu, seful INPPA si
aparator al omului de afaceri.
Judecatoarea este redactor sef la
“Revista romana de executare silita”
din al carei Consiliu Stiintific face
parte Valeriu Stoica, si el avocat al lui
Costanda
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Cat de impartiala a fost judecatoarea Evelina Oprina de la Tribunalul Bucuresti, atunci cand i-a acordat omului de afaceri Costica Costanda
despagubiri in valoare de nu mai putin de 170 de milioane de euro in afacerea “Parcul Bordei – Satul Francez”? Punem aceasta intrebare in
contextul unor anumite legaturi dintre judecatoarea Oprina si Traian Briciu, unul dintre avocatii lui Costanda.
In afara contactelor directe pe care le au in instanta, pe cei doi ii uneste si altceva. Mai exact, Evelina Oprina si Traian Briciu (foto), seful Institutului
National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor (INPPA) unde avocatii invata deontologia profesionala, au lucrat impreuna la redactarea unei
carti de specialitate. Judecatoarea care i-a acordat despagubiri lui Costica Costanda si avocatul omului de afaceri se numara printre autorii
cartii “Drept procesual civil: Culegere de spete pentru seminarii si examene”. Numele celor doi apar pe coperta, printre autorii cartii publicate in
anul 2003 (vezi facsimil).

In aceste conditii, ne intrebam cum este posibil ca judecatoarea Evelina Oprina sa nu se abtina in dosarele in care avocati ai reclamantilor carora le da
castig de cauza se afla cu ea in parteneriate editoriale aducatoare de profituri financiare?
O alta apropiere: Evelina Oprina este redactor sef la “Revista romana de executare silita”. Din Colegiul Stiintific al publicatiei face parte Valeriu
Stoica, avocat al lui Costica Costanda
Nu este insa singura legatura a judecatoarei Evelina Oprina cu unul dintre avocatii omului de afaceri Costica Costanda. De aceasta data nu mai este vorba
despre Traian Briciu, ci despre Valeriu Stoica, si el aparator al lui Costanda. Anul trecut, Lumeajustitiei.ro dezvaluia ca Valeriu Stoica face parte din
Consiliul Stiintifc al “Revistei romane de executare silita”, iar redactor sef al publicatiei era nimeni alta decat judecatoarea Evelina Oprina.
Situatia este neschimbata si in momentul de fata. Potrivit site-ului publicatiei, www.rres.ro, Evelina Oprina continua sa fie redactorul sef al
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revistei, iar Valeriu Stoica face parte din Consiliul Stiintific.
Pe de alta parte, judecatoarea Evelina Oprina si avocatii lui Costica Costanda s-au vazut nu doar in instanta, cu ocazia judecarii cauzei. Asa cum
Lumeajustitiei.ro a dezvaluit, spre exemplu, in vara anului trecut, Evelina Oprina a participat, la Ministerul Justitiei, la intrunirea Comisiei pentru
punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila. Alaturi de aceasta, la eveniment au luat parte Traian Briciu, dar si
presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Gheorghe Florea, la randul sau avocat al lui Costica Costanda.
* Cititi aici coperta cartii printre autorii careia se numara Evelina Oprina si avocatul Traian Briciu
* Cititi aici cum judecatoarea Evelina Oprina i-a acordat despagubiri de 170 de milioane de euro omului de afaceri Costica Costanda
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