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 Stimate Doamne Prezidente, Stimați Domni Prezidenți, 

 

 

 Am onoarea a aduce la cunoștința asociațiilor profesionale ale magistraților pe care cu 

onoare le conduceți petiția pe care am depus-o foarte recent la Camera Deputaților și pe care 

o anexez în copie. 

 

 Începând cu anul 2014, ca avocat în Baroul București, am formulat propuneri și am 

întreprins diverse acțiuni pentru formalizarea, la nivel legislativ și/sau statutar, a interdicției 

ca avocații să fie agenți (membri, colaboratori, informatori etc.) de orice natură ai serviciilor 

secrete sau polițienești, similar situației impuse magistraților. 
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 În anul 2016, Senatul a votat o propunere legislativă de modificare a Legii nr. 

51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, incluzând un amendament 

propus de Domnul Senator Ioan CHELARU, în sensul instituirii unei interdicții exprese 

pentru avocați de a fi membri, colaboratori sau informatori ai serviciilor de informații. Din 

păcate, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților (Cameră 

decizională) a propus eliminarea acestui amendament, procedura legislativă aflându-se în 

acest moment în faza redactării unui raport suplimentar de această Comisie, la solicitarea 

Plenului Camerei Deputaților, cu termen de depunere 15 iunie 2016. 

 

 În acest condiții, în nume strict personal, am adresat Camerei Deputaților petiția 

despre care am făcut vorbire supra, solicitând menținerea soluției legislative adoptate de 

Senat, și anume interzicerea formală și expresă a calității de membru, colaborator sau 

informator al serviciilor de informații pentru avocați. 

 

 Independența avocaților și a Corpului profesional și secretul profesional avocațial nu 

pot fi în niciun caz respectate dacă se permite ca un avocat să fie agent de orice natură al 

unui serviciu secret, acest lucru violând grav încrederea justițiabililor în apărătorii lor, însăși 

ideea de apărare, dreptul la un proces echitabil și, prin aceasta, preeminența dreptului într-o 

societate democratică. 

 

 Din acest motiv, în calitate de persoană particulară, mă adresez Dumneavoastră cu 

rugămintea ca asociațiile profesionale ale magistraților pe care cu onoare le conduceți să 

facă, strict în limitele legii, demersurile pe care le apreciază oportune pentru adoptarea 

acestei soluții legislative. 

 

 Vă precizez că, în afară de petiția depusă la Camera Deputaților, am solicitat sprijinul 

Uniunii Naționale a Barourilor din România și al Baroului București și, de asemenea, am 

depus câte o petiție în același sens la Consiliul Superior al Magistraturii și la Ministerul 

Justiției, la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, precum și la Serviciul Român de 

Informații, la Serviciul de Informații Externe, la Departamentul de Informații și Protecție 

Internă al MAI, la Direcția Generală de Informații a Armatei a MAN, la Serviciul de 

Protecție și Pază și la Serviciul de Telecomunicații Speciale, solicitându-le ca, strict cu 

respectarea legii, să sprijine adoptarea acestei soluții legislative. 

 

 Am onoarea a vă ruga, Stimate Doamne Prezidente și Stimați Domni Prezidenți, să 

binevoiți a primi asigurarea înaltei mele considerațiuni profesionale. 

 

 

 

 

Corneliu-Liviu POPESCU 


		2016-06-09T16:11:37+0300
	Corneliu-Liviu Popescu




