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Incidentul survenit în cadrul edinţei de judecată din data de 25 februarie
2020 a Tribunalului Iaşi, care 1-a vizat pe domnul avocat Potomeanu Gheorghe este
unul regretabil în ceea ce priveşte cooperarea dintre cei chemaţi să înfăptuiască
actul de justiţie. Astfel de incidente nu pot să treacă neobservate, profesia de
avocat joacă un rol esenţial pentru respectarea dreptului la apărare, dar i pentru
aflarea adevărului, prin urmare importanţa acestei profesii nu poată să fie tirbită
de către magistraţi.
Domnul avocat Potomeanu a fost prezent la această edinţă de judecată în
calitate de avocat din oficiu, cu toate că în cauza respectivă exista deja un avocat
ales, prin urmare se impunea ca încă de la începutul şedinţei magistratul să
constate că au încetat efectele delegaţiei emise de către Barou, dreptul la apărare
putând fi respectat pe deplin în absenţa avocatului din oficiu. Cu toate că domnul
Potomeanu în mod repetat a acuzat probleme de sănătate nu i s-a permis să
părăsească sala de judecată, fiindu-i încălcate drepturile fundamentale, mai exact
dreptul la viaţă i Ia ocrotirea sănătăţii, ba mai mult cu toate că a cerut să îi fie
respectate drepturile menţionate, doleanţele sale au fost calificate drept atitudine
ireverenţioasă,fiind sancţionat cu amendă în cuantum de 5000 lei în condiţiile în
care avocatul ales punea concluzii.
Potomeanu Gheorghe i-a încleplinit integral obligaţiile eare erau impuse în
sarcina sa în calitate de avocat din oficiu, respectând ordinea şi solemnitatea

edinţei de judecată pe deplin. Orice cetăţean preocupat de starea sa de sănătate
trebuie luat în seama, încălcarea drepturilor fundamentale garantate de Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului constituie grave abuzuri din partea organelor
judiciare.
Ni se pare hilar faptul că sesizarea confratelui nostru Potomeanu Gheorghe
înaintată CSM-ului nu a fost soluţionată nici până azi, însă a fost admisă cererea de
apărare a reputaţiei profesionale formulate de către Ştefan Georgiana Livia,
magistrat în cadrul Tribunalului Iai, aceasta din urmă cerere fîind soluţionată cu
prioritate. Apreciem că balanţa, semnul justiţiei nu a cântărit în soluţionarea celor
două cereri.
Dorim să tragem un semnal de alarmă pe această cale, cu toţii suntem egali
în faţa legii, fiind colegi în înfaptuirea actului de justiţie, nu vom tolera derapaje în
înfăptuirea lui, derapaje care pot să apară de ambele părţi. Trebuie să luăm
atitudine când acestea apar indiferent că e vorba de magistraţi sau avocaţi.
Susţinern poziţia confraţilor notri din Baroul Iaşi exprimată prin
comunicatul de presă, emis azi 9.06.2020.( https:/Ibarouliasi.ro/news/comunicatcu-privire-la-seciinta-cs.m-din-data-de-4-iunie2020/?tx news pi i [controllerl=News&tx news pi 1 [action]=detail&cHash=0854e
734e8cb2207ce8ac4780edbdc69)
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