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Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților (ADSA), condamnă
practicile unora dintre procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,
referitoare la avocați, prin exercitarea abuzivă a drepturilor pe care aceștia le dețin,
în efectuarea actului de justiție.
Ieri 19.03.2015, un procuror DNA a dispus reținerea pentru 24 de ore în
vederea arestării preventive, a avocatei Laura Voicu din cadrul Baroului București,
față de care au fost formulate acuzații de săvârșire a infracțiunilor de favorizare a
faptuitorului si instigare la infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau
activități. Facem precizarea că amebele infracțiuni sunt prevăzute și pedepsite de
legea penală cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală respectiv de la 3
luni la un an alternativ cu amendă.
Procurorii afirma ca avocatul Laura Voicu, aparator ales al Ioanei Georgia
Deaconu, arestata preventiv intr-un alt dosar, desi stia ca Niculae Learciu nu detine
calitatea de avocat, fiind inscris in asa numitul 'Barou constitutional', "l-a desemnat
pe acesta sa participe la activitati de urmarire penala ce urmau a se desfasura la
sediul DNA" in dosarul Deaconu precum si, in repetate randuri, in alte cauze aflate
pe rolul DNA.
Din dispozitia inculpatei Laurei Voicu, Niculae Learciu ar fi exercitat si "alte
activitati ce tin de profesia de avocat, prezentandu-se la termene de grefa in
Serviciul de retinere si arestare preventiva unde a acordat asistenta juridica mai
multor clienti ai acesteia".
In acest mod, Laura Voicu ar fi creat "conditiile necesare pentru
tergiversarea urmaririi penale, prin punerea procurorilor in situatia de a proceda la
refacerea actelor de urmarire efectuate cu inculpata din dosarul respectiv (Ioana
Deaconi, n.r.), lipsita de asistenta juridica".
"Prin prezentarea lui Learciu Niculae ca avocat, Voicu Laura-Catalina a

urmarit si posibila inlaturare a unor probe care ar fi putut fi valorificate in urma
desigilarii sacilor in care acestea se aflau, intrucat aceasta operatie nu ar mai fi
putut fi refacuta, iar lipsa apararii inculpatei arestate ar fi atras nelegalitatea
obtinerii lor, cu consecinta imposibilitatii utilizarii acestora ca mijloace de proba in
cauza nr. 189/P/2012 a DNA", acuza procurorii.
Măsura dispusă față de colega noastră este una disproporționată, excesivă, și
intimidantă la adresa tuturor avocatilor.
În condițiile în care procurorul de caz are îndatorirea de a verifica dacă
apărătorul prezent la efectuarea actelor de urmărire penală are calitatea de avocat în
una dintre formele de organizare prevăzute de lege, apreciem că o eventuală culpă
pentru prejudicii aduse anchetei aparține în primul rând procurorului care nu a dat
dovadă de dilegența necesară.
Asociaţia pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor, rămane consecventă în
susţinerea luptei pentru eradicarea avocaturii ilegale şi salută fiecare demers de
tragere la răspundere penală, a oricărei persoane care, fie exercită în mod ilegal
profesia de avocat, fie favorizează in orice mod exercitarea profesiei de avocat, de
către persoane care nu au această calitatea. Apreciem că măsurile luate și propuse
față de colega noastră Laura Voicu sunt disproporționate și aplicate în mod
excesiv, cu o miză pe care o intuim a fi de intimidare și presiune, și nu corespund
scopului avut în vedere de către legiuitor prin reglementarea normelor de
procedură penală referitoare la reținerea și arestarea preventivă.
Atragem atenția procurorilor DNA că activitatea de urmărire penală trebuie
să se facă cu respectarea garanțiilor privind libertatea persoanei prev de art. 9 Cod
Procedură Penală, iar strîngerea de probe în dosarul penal trebuie să se facă cu
respectarea principiului loialității administrării probelor consfințit de disp. art. 101
Cod Procedură Penală.
Ne exprimăm îngrijorarea față de marginalizarea profesiei de avocat din
cauza practicilor excesive ale procurorilor, atât în raport de statutul avocatului cât
și în raport de misiunea acestuia de apărare a drepturilor clienților săi.
ADSA este o asociație non-guvernamentală ce reunește peste 150 de avocați.
Scopul acestui demers constă în respectarea drepturilor avocaților și în creșterea
solidarității din interiorul profesiei.

Consiliul Director ADSA

