
UNBR salută decizia ÎCCJ de achitare a unui avocat condamnat pentru susținerile făcute în 

exercițiul normal al profesiei 

 

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis astăzi, 23 noiembrie 2021, recursul în casație 

formulat de avocatul Robert Mihăiță Roșu, condamnat în dosarul ”Ferma Băneasa” și a 

dispus punerea imediată în libertate a acestuia. 

Uniunea Națională a Barourilor din România consideră salutară această soluție a instanței 

supreme, care reprezintă o victorie a profesiei de avocat și dovedește caracterul just al 

pozițiilor constant exprimate de UNBR, potrivit cărora este inacceptabilă și ilegală 

sancționarea penală asupra avocatului pentru susținerile și consultațiile prestate în apărarea 

și reprezentarea clientului.  

UNBR mulțumește barourilor și organizațiilor internaționale ale avocaților pentru 

mobilizarea acestora în ceea ce am numit ,,apărarea apărării “, prin forța și consistența 

argumentului juridic și prin manifestări în respectul legii și al justiției. 

UNBR nu va înceta să lupte pentru apărarea principiului potrivit căruia avocatul nu poate 

face obiectul unei sancțiuni pentru susținerile și consultațiile bazate pe interpretarea legii și 

a situației de fapt.  În absența unei atare garanții, dreptul la apărare este intimidat și lipsit 

de orice substanță prin supunerea avocatului amenințării cu tragerea la răspundere penală 

prin asocierea lui cu faptele imputate celui pe care îl reprezintă. 

 

Extras din Minuta ședinței din 23 noiembrie 2021, din Dosarul 1804/1/2021:  

 “Admite recursul în casație declarat de inculpatul Roșu Robert Mihaiță împotriva aceleiași 

decizii. Desființează, în parte, decizia atacată, numai in ceea ce il priveste pe inculpatul 

Rosu Robert Mihaita si, in rejudecare: In baza art.448 pct.2 lit.a Cod procedura penala cu 

referire la art.396 alin.5 Cod procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod 

procedura penala, achita pe inculpatul Rosu Robert Mihaita pentru savarsirea infractiunii 

de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal, cu 

aplicarea art.5 Cod penal si, respectiv, a infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz 

in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte 



deosebit de grave, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.297 alin.1, art.309 Cod penal 

si art.132 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. Anuleaza formele de 

executare emise in baza deciziei penale nr.382/A din data de 17 decembrie 2020, 

pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala in dosarul nr.345/64/2016 

si dispune punerea de indata in libertate a inculpatului Rosu Robert Mihaita, daca nu este 

arestat in alta cauza. Inlatura dispozitia privind obligarea inculpatului Rosu Robert Mihaita 

la plata sumei de 17829,73 euro, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua platii efective, 

catre partea civila Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, cu titlu 

de despagubiri civile. Ridica masurile asiguratorii instituite fata de inculpatul Rosu Robert 

Mihaita, prin ordonantele procurorului din datele 08.12.2015, 12.02.2016, 11.03.2016 si 

25.03.2016, pana la concurenta sumei de 17829,73 euro. Inlatura dispozitia privind 

obligarea inculpatului Rosu Robert Mihaita la plata cheltuielilor judiciare catre stat”. 

 

 


