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COMIINICAT

Consiliul Baroului Suceava, intrunit in gedinla extraordinar[, a luat act cu
reali ingrijorare, atAt de solulia de condamnare a unor avocali din cadrul Baroului
Bucuregti pentru fapte ce reprezintl, in realitate, activitif specifice profesiei, dar qi
de imprejurarea cd autoritatea de lucru judecat a unor hotirAri judecltoregti ar fi
fost grav nesocotitl in cursul deruldrii anchetei penale din dosarul finalizat cu
hot[rArea de condamnare men[ionatd.

in deplinl concordan![ cu limitele dreptului la liberd exprimare, aqa cum a
fost acesta reliefat in jurisprudenla Curtii Europene a Drepturilor Omului,
apreciem cX aceste aspecte sunt de naturi a afecta intr-o manierX semnificativd nu
doar independenla qi libertatea profesiei de avocat, dar 9i principiul securittrtii
raporturilor juridice, dreptul oriclrei persoane la un proces echitabil gi, nu in
ultimul rAnd, insdqi independen[a justitiei.

in acest context, Consiliul Baroului Suceava sprijin6 pozilia adoptatd de
Uniunea Nalionali a Barourilor din RomAnia qi va susline toate demersurile qi
formele de protest, in scopul protejirii dreptului la apdrare, a independenlei qi
Iiberului exercigiu al profesiei, precum qi al restabilirii increderii publice in actul
de justifie.
incepAnd cu data de 4 ianuarie zozr 9i p6n[ la data la care vor fi
solufionate demersurile intreprinse de U.N.B.R. in raport cu Inspeclia Judiciari 9i
Consiliul Superior al Magistraturii, avocalii Baroului Suceava afla$ in exerciliul
profesiei vor purta o banderol5 alb[, in semn de protest.

Consiliul Baroului Suceava asiguri conducerile instanlelor judecitoreqti 9i
ale parchetelor de pe lAngd acestea ci protestul avocalilor nu vizeazd persoane Ei
cauze particulare, ci apirarea unor principii esenfiale ale statului de drept
referitoare la independen[a real[ a justiliei, a protecfiei ceti]enilor qi a dreptului
la apXrare al acestora.

Consiliul Baroului Suceava

prin Decan, av.
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