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SOLIDARI CU LAURA VICOL – Asociatia pentru Dialog si Solidaritate a Avocatilor il pune la respect pe Dacian
Ciolos dupa atacul la deputata PSD Laura Vicol: „Avocatul este un aparator al drepturilor si libertatilor
cetatenilor, o garantie a statului de drept si un aparator al democratiei... Negarea unor principii precum dreptul
la aparare si secretul profesional, denigrarea profesionistului-Avocat pentru exercitarea profesiei sale
reprezinta premizele promovarii unor principii totalitare”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 03.12.2021 13:59

Presedintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, este pus la respect dupa ce a atacat-o pe avocata si deputata PSD
Laura Vicol (foto 1), cerandu-le liderilor PSD si PNL retragerea acesteia de la conducerea Comisiei juridice a
Camerei Deputatilor.

Joi, 2 decembrie 2021, Asociatia pentru Dialog si Solidaritate a Avocatilor din Romania (ADSA) – condusa de
avocatul si senatorul PNL Daniel Fenechiu (foto 2) – i-a amintit lui Ciolos ca dreptul la aparare reprezinta unul
dintre pilonii statului de drept, iar avocatul este liber sa-si exercite profesia cum crede de cuviinta, cata vreme nu
incalca legea. Inclusiv sa-si aleaga clientii, reputatia acestora neputandu-se rasfrange asupra aparatorului legal.
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Cine neaga dreptul la aparare pentru inculpati si secretul profesional pentru avocati manifesta o gandire totalitara,
subliniaza ADSA.

Inainte de a va prezenta comunicatul ADSA, redam postarea de pe Facebook
a lui Dacian Ciolos de vineri, 26 noiembrie 2021:

„Le cer presedintilor PNL si PSD, Florin Citu si Marcel Ciolacu, sa o retraga imediat pe avocata interlopilor, Laura
Vicol, de la sefia Comisiei juridice a Camerei Deputatilor.
Alegerea facuta de PNL si PSD este un afront inimaginabil la ideea de dreptate in Romania si aduce in fruntea unei
comisii care trebuie sa coordoneze dezbaterile pe reforma legilor justitiei un personaj care a sustinut desfiintarea
DNA si intarirea Sectiei Speciale.
In plus, noua presedinta girata de PNL si PSD a facut parte dintr-un partid extremist, antieuropean si suveranist
condus de Sebastian Ghita, un personaj care inca fuge de justitie.
Domnilor Citu si Ciolacu, sper ca intelegeti ca semnalul dat prin aceasta numire este unul de intoarcere intr-o zona
cenusie a justitiei, impotriva recomandarilor UE, si ca va asumati toate consecintele pentru directia iliberala in care
duceti Romania”.

Iata si comunicatul ADSA:

„Sa ne imaginam o lume fara Avocati…
Avand in vedere numeroasele articole de presa aparute cu privire doamna Avocat Laura Vicol, in care aceasta este
indentificata cu apelative ce aduc atingere reputatiei sale profesionale, precum 'avocat al interlopilor', 'avocat al
crimei organizate' etc.,
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Asociatia pentru Dialog si Solidaritate a Avocatilor din Romania:
Isi exprima intreaga solidaritate cu doamna Avocat Laura Vicol, membru al Baroului Bucuresti si al Uniunii
Nationale a Barourilor din Romania, cu o experienta in profesia juridica de mai bine de 20 de ani;
Saluta si felicita alegerea doamnei Avocat Laura Vicol pentru demnitatea de Presedinte al Comisiei Juridice
a Camerei Deputatilor si isi manifesta intreaga incredere in conduita si caracterul sau in apararea
principiilor statului de drept;
Dezavueaza si condamna promovarea si preluarea de catre media a acestor tipuri de exprimari
denigratoare, cu potentialul de a denatura perceptia publicului cititor asupra rolului avocatului, dar si
asupra colegei noastre.
Reamintim faptul ca Laura Vicol a fost aleasa ca membru al Camerei Deputatilor prin votul, sustinerea si
increderea cetatenilor, la fel cum a fost aleasa cu o larga majoritate de catre membrii Comisiei Juridice din Camera
Deputatilor.
In aceeasi masura, atragem atentia asupra faptului ca Avocatul, ca profesionist, este un aparator al
drepturilor si libertatilor cetatenilor, o garantie a statului de drept si un aparator al democratiei. In
desfasurarea activitatii sale, indiferent de calitatea unui cetatean acuzat de o fapta penala, avocatul este
dator in respectarea si asigurarea dreptului la aparare, precum si a secretului profesional.
De asemenea, a interpreta aleatoriu, desprins din context, modul in care Avocatul, ca profesionist, alege
strategia juridica in cadrul unui dosar, modul in care acesta intelege sa relationeze cu clientul sau
adversarii clientului sau pot constitui false ipoteze, neadevarate, asupra integritatii profesionale in
asigurarea dreptului la aparare.
Negarea unor principii, precum dreptul la aparare, secretul profesional s.a., respectiv denigrarea
profesionistului-Avocat pentru exercitarea profesiei sale reprezinta, in fapt, premizele promovarii unor
principii totalitare.
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Apreciem ca articolele de presa publicate in ultima perioada, cu privire la clientii Avocatului Laura Vicol si
dosarele in care aceasta a aparat drepturile si libertatile unor inculpati, au un caracter denigrator
nejustificat in general, in raport de principiile profesiei de avocat, si in particular, in raport de
profesionalismul aparatorului angajat, prin alegerea individuala, libera, a clientului.
ADSA reitereaza sentimentul de solidaritate fata de colega noastra, membru al Baroului Bucuresti, Laura-Catalina
Vicol, si salutam alegerea unui numar cat mai mare a profesionistilor-Avocati in Parlamentul Romaniei, cu speranta
unui stat democratic, in care respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului sa fie nu doar un deziderat, ci o
realitate”.
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