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CATRE, 
1)Curtea de Apel Bacau 

2)Consiliul Superior al Magistraturii 
3)Ministerul de Justitie 
4)Avocatul Poporului 

 
 

Distinse Domnule Presedinte, 
 
 Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-U.N.B.R., cu sediul in 
Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu, nr.17-19, ap.9-11, autorizata in baza Legii 
51/1995, republicata, cu CIF 29497286, in calitate de persoana juridica de 
interes public, asimilata institutiilor de drept public, cu patrimoniu si buget 
propriu, succesoare de drept a Uniunii Avocatilor din Romania, a Colegiilor de 
Avocati din Romania si Uniunii Colegiilor de Avocati din Romania, reprezentata  
prin/si Doctor Avocat Botomei Vasile, in calitate de presedinte, cu domiciliul 
ales la adresa Cabinet Avocat Doctor Botomei Vasile din mun.Bacau, 
str.Republicii, nr.27, A, 1-3, formuleaza: 
 Recomandari si cereri, spre a fi puse in discutia Adunarii Generale a 
judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Bacau, prin care solicitam urmatoarele: 
  

 1)Sa se aprobe ca denumirea Curtii de Apel Bacau, sa se completeze cu  
denumirea de: 
 -Curtea de Apel Bacau-Erou Dinu Damaschin- 
 In subsidiar, solicitam ca cel putin sala de judecata in care a decedat Dinu 
Damaschin sa poarte denumirea: 
  -Sala de judecata Dinu Damaschin-luptator pentru respectarea 
drepturilor omului- 
 Motive: 
 In apecierea acestei recomandari si cereri, va rugam sa aveti in vedere 
urmatoarele: 
 Acest cetatean si-a dat viata ca forma de protest, pentru nerespectarea 
drepturilor omului de catre magistratii din cadrul Curtii de Apel Bacau. 
 Este o victima a incalcarii drepturilor procedurale in solutionarea 
procesului penal de catre magistrati. 
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 Dinu Damaschin a fost retinut in stare de arest preventiv in baza 
propunerilor emise de  catre procurori si admise de catre judecatori, inclusiv 
dupa trecerea unei perioade de 29 de zile si ulterior dupa trecerea si a 
termenului de 57 de zile de protest cu greva foamei. 
 Prin aceasta forma de protest, cetateanul Dinu Damaschin a dorit sa 
transmita un semnal de alarma, cu privire la starea de fapt si de drept a justitiei 
din Romania, respectiv la faptul ca procurorii din cadrul Parchetului de pe langa 
Tribunalul si Curtea de Apel Bacau si judecatorii din cadrul Tribunalului si 
Curtii de Apel Bacau, incalca si dispretuiesc drepturile omului, consacrate 
prin urmatoarele: 
 a)Dreptul de a nu fi cercetat sau judecat de doua ori pentru aceeasi fapta. 
 Invocam prevederilor articolului 4 din Protocolul 7 la Conventie, precum 
si practica CEDO din  cauza Tsonyo Tsonev vs.Bulgaria (nr.2) 2736/03, 
14.01.2010. 
 Solicitam sa aveti in veere ca faptele pentru care a fost trimis in judecata, 
au mai facut obiectul cercetarii de catre procurori, prin rezolutii dispuse in anii 
anteriori, prin care s-a apreciat nevinovatia acestuia. 
 b)Dreptul de a nu mai fi urmarit penal dupa intervenirea prescriptiei 
raspunderii penale cu privire la acuzatiile care au mai facut obiectul cercetarilor 
penale. 
 Solicitam sa aveti in vedere ca, potrivit actelor din dosar, judecatorii care 
au avut spre solutionare cauza dedusa judecatii, au refuzat sa se pronunte pe 
incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii 
penale.  
 c)Dreptul la un proces echitabil, reglementat prin art.6.1 din Conventia 
Europeana: 
 “Art.6 1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod 
echitabil, public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi 
imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi 
obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii penale 
îndreptate împotriva sa.  

 2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată 
până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.” 

 Solicitam sa aveti in vedere ca impotriva cetateanului Dinu Damaschin, nu 
a existat nicio hotarare judecatoreasca prin care sa fi fost condamnat sau 
sanctionat administrativ pentru acuzatiile care au facut obiectul mentinerii in 
arest. 
 Nu s-au administrat probe din care sa rezulte ca Dinu Damaschin ar fi 
constituit un periocl public sau pericol social, in conditiile in care s-ar fi dispus 
judecarea in stare de libertate. 
 d)Dreptul acuzatului de a-si alege aparatorul pe care il considera de 
cuviinta si de a beneficia de garantiile dreptului la aparare, conform 
prevederilor art.6.3, lit.c) din Conventie: 
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 “Art.6 3., lit.c: să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales 
de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să 
poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o 
cer;” 
 Sub acest aspect, urmeaza sa aveti in vedere ca Presedintele Curtii de Apel 
Bacau a constatat si a raspuns la interviurile date catre mass-media, ca in 
dosarul penal al cetateanului Dinu Damaschin, nu a existat nicio cerere 
formulata de catre avocat si nici ca opinie de catre procuror, prin care sa se fi 
solicitat judecarea in stare de liberate pe motive medicale. 
 
 2)Sa sesizati Consiliul de Disciplina pentru judecatori si Consiliul de 
Disciplina pentru procurori, din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, 
precum si Ministerul de Justitie, Institutia Avocatului Poporului si Organizatiile 
profesionale ale avocatilor din care fac parte av.Ivascu Petru si av.Beatrice 
Palade, in vederea efectuarii unei cercetari administrative cu privire la stabilirea 
vinovatiei de malpraxis in exercitarea atributiunilor prefesionale, cu privire la 
urmatorii: 
 -Procurorul care a cerut prelungirea mandatului de arestare preventiva, 
chiar si la a 29 zi de greva, avand in vedere ca in asemenea situatie, domnul 
Damaschin nu facea dovada unui pericol public. 
 -Judecatorul din dosarul penal care a incuviintat prelungirea mandatului 
de arestare preventiva, chiar si la a 29 zi de greva, avand in vedere ca in 
asemenea situatie, domnul Damaschin nu facea dovada unui pericol public. 
 -Procurorul din sedinta de judecata din 17.02.2012, care in calitate de 
acuzator si de reprezentant in numele statului pentru apararea drepturilor si 
libertatilor cetatenesti, a formulat concluzii in timpul audierilor din jurul orei 
13:20, pentru a se mentine starea de arest preventiv impotriva cetateanului 
Dinu Damaschin, in timp ce acesta a cazut din picioare. 
 -Membrii completului de jduecata de la Curtea de Apel Bacau, care in 
cadrul cercetarii judecatoresti din sedinta din 17.02.2012, au refuzat sa se 
pronunte pe intervenirea prescriptiei raspunderii penale, continuand judecata 
prin pronuntarea deciziei penale de respingere a recursului formulat de Dinu 
Damaschin. 
 -Agentului de politie de la penintenciar care l-a avut in paza pe Dinu 
Damaschin, pana cand acesta si-a dat viata , in sala de judecata a Curtii de Apel 
Bacau. 
 
 Primiti, va rugam, cele mai alese consideratii din partea noastra ! 
 
 Presedinte, 
      Dr.Av.Vasile Botomei 
 
 
  


