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STRIBLEA SPARGE GHEATA SECURISTILOR - Demersul avocatului Corneliu-Liviu Popescu privind
demascarea acoperitilor din avocatura prinde contur. Vicepresedintele UNBR Marius Striblea a depus deja in
"cutia de valori a Uniunii" declaratia pe proprie raspundere ca nu este acoperit sau informator al serviciilor de
informatii: "Nu am fost si nu sunt ofiter, inclusiv acoperit, al niciunui serviciu de informatii, oficial sau secret,
romanesc sau strain". Restul, ce asteapta?

Scris de Elena DUMITRACHE | Data: 22.08.2019 15:43

Excelenta luarea de pozitie a vicepresedintelui Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR),
avocatul Marius Sebastian Striblea (foto) fata de demersul reputatului avocat Corneliu-Liviu Popescu din
Baroul Bucuresti, care a cerut conducerii UNBR sa faca demersurile pentru demascarea ofiterilor de
informatii ori colaboratorilor serviciilor secrete din avocatura. La cateva zile de la depunerea unei noi petitii
la UNBR de catre avocatul Corneliu-Liviu Popescu (click aici pentru a citi), vicepresedintele UNBR
Marius Sebastian Striblea a anuntat public ca a completat deja o declaratie pe proprie raspundere in care
precizeaza ca "nu am fost si nu sunt ofiter (inclusiv acoperit) al niciunui serviciu de informatii, oficial sau
secret, romanesc sau strain, ori al oricarei alte institutii, organizatii sau grupari de acest tip".
Avocatul Marius Sebastian Striblea este astfel primul reprezentant al conducerii UNBR care reactioneaza la
demersul avocatului Corneliu-Liviu Popescu, precizand ca aceasta masura este necesara pentru a arata ca nu
are nimic de ascuns, dar si pentru ca nu doreste sa fie suspectat ca ascunde ceva. Din acest motiv, joi, 22

page 1 / 3

august 2019, vicepresedintele UNBR Marius Sebastian Striblea a depus si inregistrat la UNBR (vezi
facsimil) declaratia pe proprie raspundere de neapartenenta la serviciile de informatii, document ce
urmeaza, conform precizarilor liderului UNBR, sa fie pastrat la Uniune, "in cutia de valori".
Pe de alta parte, trebuie mentionat ca gestul lui Marius Sebastian Striblea are loc cu doar o zi inainte ca membrii
Comisiei Permanente a UNBR sa ia in dezbatere solicitarea formulata de avocatul Corneliu-Liviu Popescu,
sedinta urmand sa se desfasoare vineri 23 august 2019.
Asteptam cu interes reactia celorlalti membri ai conducerii Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu privire la
solicitarea formulata de avocatul Corneliu-Liviu Popescu.
Publicam in continuare anuntul vicepresedintelui UNBR Marius Sebastian Striblea:
"Avand in vedere numeroasele discutii starnite de-a lungul timpului din dorinta fireasca a colegilor, dar si a opiniei
publice, de a cunoaste situatia relatiei dintre avocati (in special a celor cu functii de conducere in profesie) si
serviciile de informatii, precum si ultimul demers al d-lui avocat Corneliu Liviu Popescu care la data de 15 august
2019 a cerut oficial Comisiei Permanente a UNBR sa identifice solutii legale de deconspirare si transparentizare
raportat la acest subiect (lucrare aflata pe ordinea de zi a sedintei Comisiei Permanente din data de 23 august
2019), precum si faptul ca nu am nimic de ascuns si ca nu doresc sa fiu suspectat ca ascund ceva, am decis,
in calitatea mea de vicepresedinte al UNBR, sa dau o declaratie pe proprie raspundere in acest sens,
declaratie pe care am inregistrat-o la UNBR si care va fi pastrata la uniune, putand fi consultata oricand.
Mi-am anuntat colegii din conducerea uniunii, dar si decanii barourilor din tara, despre demersul meu. De
asemenea, am precizat in prealabil ca, in situatia in care colegii imi vor cere sfatul, le voi spune sa procedeze in
mod similar.
Iata continutul declaratiei pe proprie raspundere:
"Marius Sebastian Striblea, cetatean roman in varsta de 44 ani, avocat, Decan de Onoare al Baroului Iasi si
Vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, stiind prevederile legale privind falsul in declaratii
(art. 326 din Codul penal), aduc la cunostinta organelor de conducere ale profesiei, membrilor UNBR din toate
barourile din tara, precum si a opiniei publice urmatoarele:
1. Nu am fost si nu sunt ofiter (inclusiv acoperit) al niciunui serviciu de informatii, oficial sau secret,
romanesc 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;
3. Voi depune benevol aceasta declaratie anual, atat timp cat voi ocupa o functie de conducere la nivelul
UNBR;
4. Am mai dat declaratii similare in 2015 si 2019, cu ocazia alegerilor de la Baroul Iasi, acte pe care le-am depus la
aceasta institutie;
5. Declaratia pe proprie raspundere depusa, inregistrata la UNBR, va fi pastrata la cutia de valori a uniunii
de unde poate fi ceruta si consultata (in original) de orice persoana interesata.
22 august 2019 avocat Marius Sebastian Striblea, vicepresedinte UNBR"
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