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SE MARESTE FRONTUL IMPOTRIVA SECURISTILOR – Avocatul Costel Gilca se alatura demersului facut de
Corneliu-Liviu Popescu si Marius Striblea contra acoperitilor din avocatura: „Nu am fost si nu sunt ofiter al
niciunui serviciu de informatii. Nu am fost si nu sunt colaborator, informator ori lucrator al oricarei alte
persoane fizice sau juridice, oficiala sau secreta, din Romania sau din strainatate, care activeaza in domeniul
informatiilor” (Document)
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Se misca lucrurile in avocatura romana, iar perspectivele sunt din ce in ce mai promitatoare. Ne referim la
demersul initiat de profesorul Corneliu-Liviu Popescu (caruia i s-a alaturat vicepresedintele UNBR Marius Striblea)
in sensul eliminarii ofiterilor acoperiti din avocatura (click aici si aici pentru a citi).
Cea mai recenta voce sonora a breslei care s-a facut auzita in acest sens ii apartine avocatului Costel Gilca. In
urma cu cateva zile, acesta a depus la Baroul Bucuresti declaratia pe proprie raspundere in care precizeaza ca nu
a fost si nu este ofiter, colaborator sau informator al vreunui serviciu de informatii, fie el roman sau strain.
Amintim ca in data de 23 august 2019 Comisia permanenta s-a intrunit la sediul UNBR, unde a discutat printre
altele sesizarea formulata de avocatul Corneliu-Liviu Popescu, prin care acesta cerea modificarea Legii nr. 51/1995
privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, precum si a Statutului profesiei de avocat, in sensul includerii
obligatiei avocatilor de a depune anual o declaratie in care sa precizeze ca nu sunt ofiteri, colaboratori, informatori
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etc. ai serviciilor de informatii romane sau straine. Dupa lungi dezbateri, Comisia permanenta a stabilit ca le va
recomanda avocatilor sa depuna astfel de declaratii, neputand sa modifice atat de repede legea si statutul (click
aici pentru a citi).
Iata textul complet al declaratiei depuse de avocatul Costel Gilca (vezi facsimil):
„Stimate Domnule Decan,
Avand in vedere:
(i) solicitarea dlui Prof univ. dr. Corneliu Liviu Popescu privind eliminarea din corpul profesional al avocatilor a
colaboratorilor cu diverse servicii secrete/de informatii,
(ii) declaratia dlui Marius Sebastian Striblea - vicepresedinte UNBR, ma alaturi si eu demersului celor doi colegi de
breasla si depun prezenta
DECLARATIE
prin care, pe proprie raspundere, cunoscand prevederile legale privind falsul in declaratii (art. 326 din
Codul penal) declar urmatoarele:
1. Nu am fost si nu sunt ofiter (inclusiv acoperit) al niciunui serviciu de informatii, oficial sau secret, roman
sau strain, ori al oricarei alte institutii, organizatii sau grupari de acest tip;
2. Nu am fost si nu sunt colaborator, informator ori lucrator de niciun fel, remunerat sau voluntar, al
entitatilor mentionate la punctul 1 si nici al oricarei alte persoane fizice sau juridice, oficiala sau secreta,
din Romania sau din strainatate, care activeaza in domeniul informatiilor.
Doresc ca prezenta declaratie sa fie depusa la dosarul de personal al subsemnatului”.
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