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Judecatoria Bacau 
Dosar penal nr. 12179/180/2011 
T: 15.11.2012, 09:00 

 
 
 

Domnule Presedinte, 
 

Subsemnatul Dr. Vasile Botomei, domiciliat in Bacau, str. Republicii, nr. 
27, A,4, cu domiciliul procesual ales la adresa Cabinet Avocat Dr. Vasile Botomei  
din mun. Bacau, str. Republicii, 27, A, 1-3, in calitate de inculpat in dosarul nr. 
12179/180/2011 al Judecatoriei Bacau, Sectia Penala, si: 

Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din 
Romania – UNBR, autorizat in baza L.51/1995, republicata, cu CIF 16655686, 
cu sediul in Mun. Bacau, str. Republicii, nr. 27, sc. A, ap. 3, reprezentat prin 
decan, cu domiciliul procesual ales de comunicare a actelor la adresa Baroul 
Bacau – UNBR, str. Oituz, nr. 33, decan avocat doctor Vasile Botomei,, pentru 
termenul din data de 15.11.2012, formuleaza  urmatoarele cereri: 
 
- Solicitam extinderea procesului penal, sub aspectul cercetarilor penale in 
cadrul aceluiasi  dosar in care este cercetat Botomei Vasile, si a faptelor 
privind privind infractiunea de denunt calomnios, aflate in legatura cu autorii 
plangerilor sustinute in acest dosar; 

 
In sustinerea acestei cereri, va rog, sa apreciati cu privire la incidenta 

faptelor de denunt calomnios, sub aspectul ca doi dintre autorii sustinerii 
plangerii penale impotriva subsemnatului Botomei Vasile, respectiv:  
1. Numitul Gigi Nucu Candet, ale carui date de stare civila va rog sa le 
identificati prin procedura legala, prin adresa la SEIP Bacau, a mai avut o 
plangere penala cu identitate de obiect impotriva subsemnatului Botomei Vasile, 
rezolutionata cu neinceperea urmaririi penale, conform hotararii judecatoresti 
inregistrate la dosar, in calitate tot de reprezentant pentru Baroul Bacau (Baroul 
Bacau AFJ) cu adresa  de sediu din Mun. Bacau str. Mihai Viteazul, nr. 12, sc. D; 
2. Romeo Stavarache, primar al Municipiului Bacau, ale carui date de stare 
civila va rog sa le identificati prin procedura legala, prin adresa la SEIP Bacau, a 
mai avut o plangere penala cu identitate de obiect impotriva subsemnatului 
Botomei Vasile, rezolutionata cu neinceperea urmaririi penale, conform hotararii 
judecatoresti inregistrate la dosar, in calitate tot de reprezentant si primar al 
Municipiul Bacau 
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In drept, invocam urmatoarele: 

• art. 337 din C.p.p.  
Extinderea procesului penal cu privire la alte personae, fata de care 

invocam teza a doua din art. 337 din C.p.p. 
“În cursul judecăţii, când se descoperă […] date cu privire la săvârşirea 

unei fapte prevăzute de legea penală de către o altă persoană, dar în legătură 
cu fapta inculpatului, procurorul poate cere extinderea procesului penal cu 
privire la acea persoană. 

Dispoziţiile art. 336 se aplică în mod corespunzător. modificat de 
Lege nr. 356/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, M. 
Of. 677/2006” 

 

• art. 259 din Codul Penal  
Acesta incrimineaza denuntarea calomnioasa adica infractiunea de 

reclamare catre organele de urmarire si cercetare penala a unei alte persoane 
pentru fapte sau incalcari ale legii penale , care nu s-au savarsit in realitate. 
 

“Învinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plângere, cu privire la 
savârsirea unei infractiuni de catre o anume persoana, se pedepseste cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani.  

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri 
nedrepte, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.  

Daca cel care a savârsit fapta declara mai înainte de punerea în miscare a 
actiunii penale fata de persoana în contra careia s-a facut denuntul sau 
plângerea, ori împotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plângerea 
sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76.” 

 
• Art. 4 din Protocolul 7 al Conventiei Europene pentru Apararea 
Drepturilor si Libertatilor Omului; 

“Articolul 4 . Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori 
 
1. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi 
Stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau 
condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale 
acestui Stat. 
 
2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedică redeschiderea procesului, 
conform legii şi procedurii penale a Statului respectiv, dacă fapte noi sau recent 
descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de 
natură să afecteze hotărârea pronunţată. 
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3.Nici o derogare de la prezentul articol nu este îngăduită în temeiul art. 15 din 
convenţie.” 
 

• Art. 6.1 din Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor si 
Libertatilor Omului. 

“Articolul 6 . Dreptul la un proces echitabil 
 

1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public 
şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţăindependentă şi 
imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi 
obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în 
materie penală îndreptate împotriva sa. 

Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de 
şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau 
a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al 
securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele 
minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în 
măsura considerată absolut necesară de către instanţă, atunci când, în 
împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor 
justiţiei.” 
 

Descrierea faptelor si motivele cererii sunt urmatoarele: 
 
Romeo Stavarache, primar al Municipiului Bacau, fiind petent in dosarul 

nr. 5794/180/2009, dosar avand ca obiect plangere penala impotriva rezolutiilor 
sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata dispuse in dosarul 
2968/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, impotriva 
subsemnatului Botomei Vasile, solutionat prin sentinta penala nr. 1232 din data 
de 15 iunie 2009, plangerea petentului fiind respinsa ca nefondata de catre 
Judecatoria Bacau. 

S-a sustinut in mod calomnios ca “ in mod clar Botomei Vasile a exercitat 
fara drept profesia de avocat in fata Curtii de Apel Suceava, ca a depus 
delegatie de avocat, ca si-a incheiat singur contract de asistenta, a depus 
chitanta cu onorariu de avocat, onorariu ce i-a fost admis de instant ca si 
cheltuieli de judecata”. 

Organele de cercetare penala au respins plangerea penala ca nefondata. 
Aceeasi solutie a fost mentinuta prin sentinta penala 1232 din 15.06.2009, 

definitive din dosarul 5794/180/2009 al Judecatoriei Bacau. 
  

Faptele sunt urmatoarele: 
 Referitor la Gigi Nucu Candet, si respectiv la ceilalti autori care au semnat 
actele de plangere penala din partea Baroului de Avocati Bacau, care in mod 
constant nu isi mentine aceeasi denumire, avand in vedere ca semneaza plangeri 



4 

 

si in numele Baroului Bacau, Baroul Bacau-UNBR, desi in evidentele publicate de 
www.mfinante.ro este inregistrat sub denumirea de Baroul Bacau AFJ, avand CIF 
944491, autorizat prin Decret 281/1954, Decret –Lege 90/90. 
 Solicit a se administra urmatoarele plangeri penale conform dosarelor, 
dupa cum urmeaza: 

Plangerea penala semnata din 09.06.2011, in numele Baroului de Avocati 
Bacau, prin care Gigi Nucu Candet a sesizat IPJ Neamt despre savarsirea 
infractiunii de uz de fals de catre numitul Botomei Vasile, nascut la 07.01.1964, in 
Com. Girov, jud. Neamt, cu domiciliul in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 27, sc. 
A, ap. 4 jud Bacau. 

Sub acest aspect, urmeaza sa faceti cercetari sub aspectul savarsirii 
infractiunii de denunt calomnios de catre acelasi autor, care a reclamat savarsirea 
de catre A.N. a infractiunii de fals intelectual si de fals in inscrisuri sub 
semnatura privata.   

Dosarul de cercetare penala este solutionat cu neinceperea urmaririi penala 
prin rezolutia Procurorului de caz, din dosar 2210/P/2012, din 10.08.2012, in 
temeiul art. 10 lit.d din C.p.p. 

Procurorul ierarhic superior, respectiv, Doamna Prim-procuror adjunct 
Grigore Mihaela, a admis plangerea impotriva rezolutiei nr. 2210/P/2012 din 
10.08.2012, si prin Ordonanta din 26.10.2012 dispusa in Dosar 2067/II/2012, a 
admis plangerea formulate de petentul Baroul Bacau-UNBR, reprezentat prin 
decan avocat doctor Botomei Vasile, prin care, de aceasta data, a infirmat partial 
rezolutia nr. 2210/P/2012 din 10.08.2012, prin care initial era dispusa 
neinceperea urmaririi penale pentru neindeplinirea elementelor constitutive ale 
infractiunii de uz de fals, in neinceperea urmaririi penale pentru ca faptele nu 
exista, prin aplicarea art. 10 lit. a din C.p.p. 

Cer inceperea urmaririi penale impotriva numitului Gigi Nucu Candet, si 
respectiv, impotriva celorlalti autori care au semnat plangerea penala impotriva 
subsemnatului Botomei Vasile, pentru savarsirea cu intentie a infractiunii de 
denunt calomnios art. 259 Cod penal, in forma continuata. 

Dovada formei continuate a savarsirii infractiunii de denunt calomnios o 
constituie semnarea acestei plangeri penale de catre autor (autori), si dupa ce in 
legatura cu aceleasi presupuse fapte, acelasi Gigi Nucu Candet, a reclamat 
savarsirea infractiunii de uz de fals cu privire la aceleasi acte material care au 
facut obiectul cercetarii judecatoresti din dosarul nr.144/32.2011 al ICCj sectia de 
contencios administrativ, in care a fost reprezentant pentru baroul care-l 
reprezinta, solutionat prin decizia 5862/6.12.2011 

Cer a se administra la dosar incheierea de sedinta din data de dezbatere a 
fondului, impreuna cu consemnarile din caietul cu incheierile de sedinta din 
dosarul ICCJ. 

Tot pentru infractiunea de denunt calomnios, solicit a se incepe urmarirea 
penala impotriva numitului Gigi Candet si, respectiv, alti autori care vor fi 
identificati, in legatura cu plangerea penala semnata si trimisa la Parchetul de pe 
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langa CA Bacau, care a facut obiectul cercetarii judecatoresti din dosarul nr. 
546/P/2011, cu privire la reclamarea exercitarii profesiei de avocat fara drept in 
concurs cu infractiunea de folosire fara drept privind denumirile de Barou, 
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, in forma reglementata de art. 57 
alin. 6 din L.51/1995, ulterior devenind art.60 alin.6 din L.51/1995, republicata. 

Solutia din dosarul penal a fost de NUP, inclusiv prin mentinerea solutiei 
de NUP, prin sentinta penala nr.1793/10.11.2011, dosar 14088/180/2011 al 
Judecatoriei Bacau, definitiva. 

Probe: inscrisurile administrate in dosarul penal de la Parchet si din 
dosarul de la instantele judecatoresti. 

Ma constitui parte civila cu suma de 500.000 lei/RON, fata de autorul Gigi 
Nucu Candet si parte civila fata de Romeo Stavarache,primar al Mun. Bacau, cu 
suma de 500.000 lei/RON, reprezentand prejudicial moral, ca urmare a 
vatamarii onoarei, demnitatii, drepturilor personale prin repetarea plangerilor 
penale formulate in mod calomnios. 

 
Primiti, va rog Distinsa Doamna/Distinse Domnule Presedinte cele mai 

alese consideratii, stima si respect din partea mea! 
 
 
 
 
 
Va multumesc!                                                                               
 
 
 
 

 Dr.Av. Vasile Botomei                                                  Baroul Bacau-UNBR 
                                                                                                   Av. Dr. Vasile Botomei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domnului Presedinte al Judecatoriei Bacau 


