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MA INCLIN SI RAMAN MEREU AL
VOSTRU, ROBERT – Primul mesaj al
avocatului Robert Rosu dupa
eliberarea din inchisoare: „Eu am
crezut mereu in justitie, in adevar, in
dreptul la aparare, de aceea am ales sa
practic avocatura si sa fiu avocat
pledant. Multumesc familiei, fara de
care nu stiu cum as fi rezistat.
Multumesc din toata inima tuturor. A
contat enorm tot ceea ce ati facut
pentru mine si pentru profesie in
general”
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"Dragi prieteni". Asa isi incepe avocatul Robert Rosu (foto) mesajul pe care il adreseaza tuturor celor care iau fost alaturi in acest an de grea incercare si celor care, desi nu il cunosteau, s-au raliat demersurilor
organizate pentru sustinerea cauzei sale, militand pentru dreptate si adevar!

La doua zile de la eliberarea din inchisoare dupa decizia definitiva de achitare a completului ICCJ format din
judecatorii Rodica Cosma, Stefan Pistol si Laura Soane, odata cu admiterea recursului in casatie, avocatul Robert
Rosu a dorit sa transmita un mesaj de multumire, exprimandu-si gandurile "la cald" dupa ce a revenit la
viata normala, in libertate, alaturi de familie.
Vorbim despre un mesaj transmis dupa 341 de zile de inchisoare de catre un avocat condamnat pentru ca
si-a exercitat profesia si declarat definitiv nevinovat pentru faptele pentru care Completul Negru al Inaltei
Curti l-a aruncat dupa gratii.
Este doar inceputul, restul gandurilor lui Robert Rosu vor veni dupa ce isi va fi adunat gandurile si se va
"readapta".

Iata mesajul lui Robert Rosu:
„Dragi prieteni,
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Stiu ca ati fost alaturi de mine in numar mare. Am simtit permanent gandurile voastre bune, energia
pozitiva, am primit si am citit toate mesajele voastre, prin care mi-ati dat putere sa trec mai usor peste
fiecare zi. Nu sunt prea multe de spus acum. Asa cum banuiti incerc sa-mi adun gandurile, sa ma
readaptez. Eu am crezut mereu in justitie, in adevar, in dreptul la aparare, de aceea am ales sa practic
avocatura si sa fiu avocat pledant. Intr-un final, justitia a prevalat. Multumesc familiei, fara de care nu stiu
cum as fi rezistat. Multumesc din toata inima tuturor. A contat enorm tot ceea ce ati facut pentru mine si
pentru profesie in general. Nu am suficiente cuvinte sa le multumesc colegilor mei de la TZA, fratilor si
surorilor, cu care am dus si binele si greul. Tuturor va intorc inzecit gandurile mele bune si imi doresc ca
toata suferinta, revolta, zbaterea, umilinta din ultimii ani si, mai ales din ultimul an, sa se transforme in
ceva bun, din care sa avem, cu totii, de invatat.

Ma inclin si raman mereu al vostru,

Robert”

Mesajul poate fi citit si pe site-ul AlaturideRobert.ro
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