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Doamna/ Domnule Presedinte, 

 

Subsemnatul Botomei Vasile, cu domiciliul în Bacau, str.Luminii nr.3 bis/A/2, 

judetul Bacau si domiciliul procesual ales la Biroul de Mediere Dr.Botomei Vasile  

din Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, jud. Bacau, C.N.P. 1640107270583, avand 

calitatea de inculpat in dosarul nr.458/32/2013 al Curtii de Apel Bacau, Sectia 

Penala, cu termen de judecata la data de 05.09.2013, in contradictoriu cu urmatorii: 

 - Baroul Bacau AFJ (Asociatie fara personalitate juridica) din Bacau, str. Mihai 

Viteazu nr. 12D, jud. Bacau; 

 - Avocat Luca Ramona Mihaela, cu citare la adresa din Bacau, str. Otelarilor 

bl. 5, ap. 8, jud. Bacau; 

 - Cozma Sebastian, cu citare la adresa din Iasi, str. Fundac Socola nr. 28A, jud. 

Iasi; 

 - Avocat Chirila Filip Andreea Vasilica – avocat colaborator la Cab. Av. dr. 

Botomei Vasile, cu citare la adresa din Bacau, comuna Letea Veche, str. Alexandru 

Ioan Cuza nr. 204, jud. Bacau, formulez: 

 

CERERE DE STRAMUTARE 

 

 a dosarului penal nr. 458/32/2013, de la Curtea de Apel Bacau, la o alta 

instanta egala in grad din tara. 

 In dosar sunt inculpati si urmatorii: 

 - Judecator la Judecatoria Bacau, Curpan Vasile, cu adresa de domiciliul in 

Bacau, str. Castanilor nr. 1/B/28, jud. Bacau; 

 - Avocat in Baroul Bacau – UNBR, Burleanu  Stefan Cosmin, cu citare la 

adresa din Bacau, str. Alexandru cel Bun, nr. 3/A/5, jud. Bacau. 

 In drept, invoc art. 55 (1), 56 (1), (2), (3), 58, 59 si 60 (1) si (2) din Codul de 

procedura penala. 

  

 Motive: 

 In fapt, ma aflu in proces cu partile vatamate, in calitate de inculpat, sub 

aspectul folosirii fara drept a denumirii de barou,  UNBR, Cabinet de avocat, ca 

urmare a efectuarii de acte materiale privind organizarea de examene pentru 

admiterea in profesia de avocat in cadrul persoanei juridice Baroul Bacau din cadrul 

Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, autorizat fiscal in baza Legii 51/1995, 

cu CIF 16655686, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – 

UNBR, cu sediul principal in Bucuresti, str. Nicolae Balcescu nr. 17-19, ap  10-11 si 

sediul secundar in Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, jud. Bacau, unde functioneaza 

Cabinetul Presedintelui Dr. Botomei  Vasile. 
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 In cadrul acestei organizatii profesionale au fost examinate mai multe persoane 

de catre membrii comisiei de examinare pentru admiterea in profesia de avocat, 

comisie din compunerea careia au facut parte: 

 -Judecator Sorin Vasile Curpan, fost vicepresedinte al Judecatoriei Bacau, 

doctor in stiinte juridice; 

 -Avocat doctor Botomei Vasile, decan al Baroului Bacau – UNBR, Presedinte 

al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, autorizata fiscal cu CIF 29497286; 

 - Avocat Simionescu Sorina, inscrisa in Tabloul avocatilor definitivi din cadrul 

Baroului Iasi, structura traditionala. 

 In comisia de examinare pentru admiterea in profesia de avocat au mai fost 

admisi profesori univeristari din cadrul facultatilor de drept, dupa cum urmeaza: 

 -Conf. univ. dr. Toma Toader, in calitate de profesor titular la Universitatea 

George Bacovia din Bacau, facultatea de drept; 

 -Conf. univ. dr. Dumitru Popa, in calitate de profesor titular la Universitatea 

Apollonia din Iasi, facultatea de drept. 

 In functie de numarul persoanelor care optau pentru inscrierea  in cadrul 

Baroului Bacau – UNBR, comisia de examinare putea sa fi alcatuita din doi sau mai 

multi membri, dupa caz, comisie formata din decanul baroului si  alti membri din 

consiliul baroului. 

 Toate persoanele care au sustinut examenul de admitere, au fost examinate  

potrivit reglementarilor din Lg. 51/1995 si ale Statutului Profesiei de Avocat. 

 Dintre aceste persoane, au fost si cazuri in care, desi fiind declarate admise, au 

fost influentate de catre avocati din celalalt barou – structura traditionala, in scopul de 

a deveni vectori de acuzare impotriva organelor de conducere si de reprezentare din 

comisia de examen din baroul la care au optat sa se inscrie. 

 Dintre aceste persoane, fac parte si doamna avocat Chirila Vasilica, care la 

inceput si-a exprimat optiunea de a se inscrie la examen la Baroul Bacau – UNBR, 

ocazie cu care a achitat in momentul depunerii cererii de inscriere o donatie de 4000 

lei pentru Baroul Bacau – UNBR, iar ulterior, dupa ce a fost declarata admisa la 

examen, a solicitat incheierea unui contract de colaborare cu decanul  baroului Dr. 

Botomei Vasile, lucru pe care l-a obtinut si pe baza acestor documente, in cunostinta 

de existenta barourilor organizate sub forma de pluralism la nivel judetean si la nivel 

national, s-a inregistrat si a dobandit autorizare sa exercite profesia de avocat ca 

avocat stagiar in cadrul Cabinetului de avocat doctor Botomei Vasile, cu sediul in 

Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1. 

 Dupa ce a efectuat toate aceste operatiuni, persoana in cauza, fara a exprima 

vreo pretentie obiectiva fata de modul in care s-a organizat examenul,  s-a gandit sa-l 

reclame pe dl. Judecator Sorin Vasile Curpan, care a participat in comisia de examen, 

sustinand ca  i s-ar fi permis ca de catre domnia sa in calitate de examinator, sa se 

inspire in timpul examenului din cartile care erau in biblioteca din sala de examen. 

 Se pare ca pe fondul unor interventii din partea avocatilor de la celalalt barou, 

doamna avocat Chirila Filip Andreea Vasilica a facut plangerea penala impotriva 

judecatorului Curpan Vasile Sorin, denumit membru in comisia de examinare pentru 

admiterea in profesia de avocat si impotriva decanului Botomei  Vasile, care a 

eliberat decizia de inscriere in profesia de avocat pentru doamna Chirila Filip 
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Andreea Vasilica, autor in acelasi timp al incheierii contractului de colaborare 

denumit si contract de stagiu, intre Cab. Av. dr. Botomei Vasile si avocat Chirila 

Filip Andreea Vasilica. 

 Aceasta plangere a fost conexata la o alta plangere care primise solutie de 

neincepere a urmaririi penale cu trei ani in urma de catre Parchetul de pe langa 

Judecatoria Bacau, ce fusese formulata de catre o alta candidata licentiata in drept, 

denumita Luca Ramona, ce de asemenea a optat pentru inscrierea la examenul de 

verificare a cunostintelor pentru admiterea in profesia de avocat sustinut la Baroul 

Bacau – UNBR, din perioada anului 2010. 

 Luca Ramona a achitat o taxa de inscriere pentru participare la examen in 

valoare de 3000 lei. 

 Prima rezolutie a fost de neincepere a urmaririi penale la cercetarile care au 

fost facute pe plangerea de inselaciune in forma reglementata de art. 215 (1), (2), (3) 

din Codul penal. 

 Astfel, reluandu-se cercetarile cu privire la plangea care avea deja solutie la 

cauza Luca Ramona, s-a conexat acest dosar la cauza dosarului format la plangerea 

avocatei Chirila Filip Andreea. 

 Cealalta parte vatamata introdusa in dosar este Cozma Sebastian, care fiind 

licentiat in stiinte juridice a sustinut examenul de admitere in profesia de avocat la  

Baroul Iasi – structura traditionala, din care facea parte si doamna avocat Simionescu 

Sorina, iar pentru ca nu a luat examenul acolo, a solicitat sa fie examinat de Baroul 

Bacau – UNBR, reprezentat prin decan Botomei Vasile impreuna cu examinatorul 

avocat Simionescu Sorina. 

 Persoana in cauza fiind in cunostinta de pluralismul organizatiilor profesionale 

de tip barou, a studiat actele baroului, a apreciat ca in aceasta organizatie se poate 

inscrie cu usurinta si a achitat o taxa de inscriere cuantum de 2000 lei. 

 Dupa ce a fost examinat, in timpul procedurii administrative de eliberare a 

deciziei de inscriere in profesia de avocat, dl. Cozma Sebastian, din motive personale 

a renuntat sa mai fie membru la Baroul Bacau – UNBR. 

 De mentionat este faptul ca in functie de optiunea fiecarei persoane, potrivit 

Statutului Propriu de Functionare al  Baroului Bacau – UNBR, orice persoana fizica 

sau persoana juridica poate participa cu donatii la Baroul Bacau - UNBR.  

 In acelasi timp, consiliul baroului are amabilitatea de a aproba scutiri de plata 

taxelor, esalonari sau reduceri, in raport de motivele pe care le invoca fiecare 

persoana in parte care solicita inscrierea la examinare. 

 In calitate de salariat al acestei organizatii profesionale, desfasor activitatea 

remunerata in cadrul Baroului Bacau, fiind angajat cu salariul minim pe economie. 

 In cadrul Baroului, veniturile obtinute sunt fiscalizate pe casa de marcat, 

potrivit fiecarui serviciu in parte. 

 Pe fondul acestor acuzatii, care pana la proba contrarie toti inculpatii din dosar 

se bucura de prezumtia de nevinovatie, s-a format dosarul penal nr. 458/32/2013. 

 In acest dosar a fost solutionata cererea de revocare a masurii arestarii 

preventive prin decizia definitiva dispusa de ICCJ. 

 Tot in acest dosar a fost dispusa ridicarea in totalitate a controlului judiciar, 

instituit prin decizia ICCJ, impotriva inculpatului Botomei Vasile. 
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 Avand in vedere imprejurarea privind starea de vrajmasie din partea  organelor 

de conducere ale Baroului Bacau – AFJ reprezentat prin decan Gigi Nucu Candet, 

care in acelasi timp este autorul plangerii penale impotriva inculpatilor din dosar, pe 

motive de folosire fara drept a denumirii de Barou, UNBR si a denumirii formelor de 

exercitare a profesiei de avocat, cat si parte vatamata si parte civila in contradictoriu 

cu inculpatii  din dosar, va rog respectuos sa apreciati ca ar fi indeplinite 

conditiile de reglementare cu privire la admiterea cererii de stramutare, dat fiind 

calitatea partilor din dosar. 

 In acelasi timp, apararea din oficiu este asigurata de catre aceeasi avocati 

care fac parte din Baroul Bacau – AFJ, denumit parte vatamata si parte civila in 

dosar. 

 Pe drept cuvant, spun ca am o apreciere deosebita fata de doamna Presedinte 

de complet judecator Carmen Caliman. 

 Cred insa ca ar fi la fel de bine atat pentru mine ca inculpat, cat si pentru 

domnia sa in calitate de Presedinte de complet, ca acest dosar sa fie stramutat de la 

Curtea de Apel Bacau la o alta instanta egala in grad din tara, datorita faptului ca in 

conditiile in care pe baza probelor din dosar s-ar dispune achitarea mea, ar atrage 

aprobiu impotriva doamnei judecator din partea tuturor avocatilor care fac parte din 

Baroul Bacau  - AFJ, dar si din partea procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea 

de Apel Bacau care au intocmit rechizitoriul si l-au avizat de legalitate pentru 

trimiterea in judecata. 

 In acelasi timp in conditiile in care s-ar desfiinta rechizitoriul si actele 

procesuale de urmarire penala dispuse in dosarul de la parchet, ar presupune ca 

trimiterea dosarului sa se faca catre acelasi parchet, care este reprezentat de catre 

acelasi Procuror General, Ionel Sentes, ce a avizat de legalitate rechizitoriul. 

 Spre deosebire  de competanta de solutionare a unei cereri de stramutare ce se 

poate formula impotriva unui dosar aflat in stadiu de cercetare penala, care este data 

potrivit legii in competenta Procurorului General si care este putin probabil sa fie 

admisa avand in vedere relatia ierarhica intre Procurorul General de la Parchetul de 

pe langa Curtea de Apel Bacau si Procurorul General de la Parchetul de pe langa 

Inalta Curte de Casatie si Justitie, va rog sa apreciati ca este oportuna a se solutiona 

cererea de stramutare de catre judecatori, cum este cazul prezentei, asupra caruia este 

putin probabil a mai plana interesul comun cu al procurorilor. 

 Al doilea motiv de stramutare este mediatizarea excesiva a acestei  cauze 

de catre presa locala. 

 Probele care fac dovada mediatizarii, sunt urmatoarele articole publicate in 

ziarele locale: 

 -„Judecatorul Vasile Sorin Curpan si avocatul Botomei Vasile sunt inculpati 

pentru folosirea fara drept a denumirii de Barou, UNBR si inselaciune”; 

 - „Botomei, arestat pentru înșelăciune prin Deșteptarea”; 

 -„Botomei, arestat pentru inselaciune”; 

 -„Botomei arestat pentru 29 de zile”; 

 - „Vasile Botomei arestat preventiv”; 

 - „Prima arestare a unui “avocat” din barourile paralele, perceputa la Timisoara 

ca inceputul sfarsitului pentru avocatura clandestina din Romania”; 



5 
 

 -„Juristul Vasile Botomei ramane in arest”; 

 -„Vasile Botomei, reţinut după ce ar fi exercitat ilegal profesia de avocat”; 

 -„MULȚI JUDECĂTORI INCOMPATIBILI ÎN “DOSARUL BOTOMEI 

– AVOCATURĂ CLANDESTINĂ” 
 

 Sunt subiectul unei vrajmasii locale intre organele de conducere ale Baroului 

Bacau AFJ, si mine, ca decan al Baroul Bacau – UNBR.  

 Pe de alta parte, peste 25% dintre avocatii din Baroul Bacau AFJ au rude 

printre procurorii si judecatorii de la Curtea de Apel Bacau, fapt care imi creeaza 

temerea ca impartialitatea judecatorului cauzei ar putea fi atinsa. 

   

 Alt dosar cu un continut identic (dosar nr.1157/57/2012) a fost stramutat de la 

Judecatoria Bacau la Judecatoria Sibiu. 

 Partile din dosarul stramutat, sunt urmatoarele: 

 - Primarul Municipiului Bacau Stavarache Romeo, petent; 

 - Botomei Vasile, intimat; 

 - Baroul Bacau, petent; 

  

 Probe: 

 - Articol extras din Ziarul de Bacau din data de 05 aprilie 2013, denumit: -

„MULȚI JUDECĂTORI INCOMPATIBILI ÎN “DOSARUL BOTOMEI – 

AVOCATURĂ CLANDESTINĂ”; 

 - Inscrisuri 

  

 Mentionez ca nu am mai facut alta cerere de stramutare in acest dosar. 

 Va rog, onorata Inalte Curte de Casatie si Justitie, sa apreciati favorabil 

cererea mea de stramutare a judecatii acestui dosar, de la Curtea de Apel Bacau 

la o alta instanta egala in grad din tara. 

 Sunt convins ca prezenta mea nu este absolut necesara pentru a va expune 

starea emotionala cu privire la motivarea acestei cereri, avand in vedere ca tot ceea ce 

am redactat este expresia temerii pe care o am cu privire la afectarea starii de 

impartialitate a judecatorului din complet. 

 Motivat de aceste imprejurari, va rog respectuos sa binevoiti a aprecia 

administrarea probelor si solutionarea cauzei in lipsa partilor. 

 In conditiile in care pentru judecarea acestei cereri se va desemna un avocat din 

oficiu pentru mine, va rog respectuos sa apreciati cu privire la scutirea de plata  a 

cheltuielilor de judecata si a onorarului avocatului din oficiu, prin aplicarea 

dispozitiilor de reglementare ale art. 6, pct. 1 si pct. 3 lit. c din Conventia Europeana. 

 „Art 6: 

1. Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un 

termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, 

instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale 

cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate 

impotriva sa. Hotarirea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala 

de sedinte poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a 
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unei parti a acestuia in interesul moralitatii, al oridinii publice ori al securitatii 

nationale intr-o societate democratica, atunci cind interesele minorilor sau protectia 

vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut 

necesara de catre instanta atunci cind, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de 

natura sa aduca atingere intereselor justitiei.  

Pct. 3, lit. c) sa se apere el insusi sau sa fie asistat de un aparator ales de el si, daca 

nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator, sa poata fi asistat in 

mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cind interesele justitiei o cer; 

 In legatura cu obiectul cercetarii penale in cauza privind inculparea avocatului 

doctor Botomei Vasile si respectiv a domnului judecator dr. Vasile-Sorin Curpan 

impreuna cu avocat Cosmin Stefan Burleanu, a fost tratata aceasta tema la teza de 

doctorat in drept  a autorului Botomei Vasile, denumita „Raspunderea 

administrativa: Aspecte practico-stiintifice in plan comparat – Republica Moldova si 

Romania”, publicata in format electronic pe website-ul www.CNAA.acad.md din 

Republica Moldova si publicata www.unbr.info si www.botomeivasile.ro din 

Romania. 

 Tema tezei a fost aprobata in cvorum de 86 de universitari in cadrul 

Universitatii de Stat din Moldova, recunoscuta fiind activitatea de cercetare stiintifica 

din cadrul acestei universitati prin Tratatul bilateral de recunoastere reciproca a 

studiilor efectuate in Republica Moldova de catre cetatenii romani si in Romania de 

catre cetatenii din Republica Moldova. 

 Aceasta  teza trateaza in capitolul 2 denumit „Consideratii generale privind 

raspunderea administrativa” , subcapitolul 2.2 denumit „Forme ale raspunderii 

administrative”, teoria raspunderii administrative a statului prin garantarea dreptului 

la aparare prin avocati, prin aplicarea conceptului de pluralism al organizatiilor 

profesionale de aparare cu organizare la nivel judetean prin mai multe organizatii 

profesionale de tip barouri si organizare la nivel national prin mai multe organizatii 

profesionale de tip Uniuni Nationale a Barourilor din Romania – UNBR, ca forma de 

echilibru in economia de piata a cererii si ofertei pentru serviciile juridice. 

  

          Teza cuprinde si teoria raspunderii administrative a procurorilor si a 

judecatorilor, cu aplicabilitate in dreptul intern pentru ambele state, in raport de 

dispozitiile de reglementare din normele de drept european, teorie si concept stiintific 

care a fost implementat prin aprobarea Ordonantei de Guvern recent adoptata de 

modificare si completare a Legii 303/2004 care reglementeaza normele de raspundere 

administrativ disciplinara si raspundere administrativ patrimoniala pentru procurorii 

si judecatorii care sunt sanctionati disciplinar sau care au condamnari in legatura cu 

exercitiul profesiei de magistrat, prin anularea pensiei de serviciu. 

 Aceasta Ordonanta de Guvern, reprezinta implementarea recomandarilor 

stiintifice si propunerilor de lege ferenda elaborate in teza de doctorat Botomei Vasile 

pe parcursul cercetarilor din perioada anilor 2005 pana in anul 2013. 

 Recomandarile din teza de doctorat au fost transmise spre implementare 

Guvernului Romaniei inca din anul 2010. 

 In egala masura sunt de asteptat a se implementa si celelalte recomandari 

stiintifice si propuneri de lege ferenda  privind recunoasterea functionarii 

http://www.cnaa.acad.md/
http://www.unbr.info/
http://www.botomeivasile.ro/
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organizatiilor profesionale de aparare prin mai multe barouri la nivel judetean si mai 

multe UNBR-uri la nivel national, asemenea cum au fost transmise recomandarile si 

cu privire la adoptarea de norme privind atragerea raspunderii administrative, 

raspunderii disciplinare si raspunderii patrimoniale pentru organele de conducere din 

partidele politice, organele administratiei publice locale si centrale, membrii 

guvernului si propuneri de modificari si completari ale legii de contencios 

administrativ. 

 Pentru toate aceste motive pe care va rog sa le apreciati justificate in 

formularea cererii de stramutare, va rog respectuos distinsa doamna/distinse domnule 

Presedinte si membrii din completul de judecata al ICCJ, sa binevoiti a aproba 

indeplinite conditiile de probatorii si cerintele reglementate de lege pentru admiterea 

cererii de stramutare. 

  

 Primiti, va rog, stimata Doamna Presedinte/ stimate Domnule Presedinte si 

onorabilor membri din complet, cele mai alese consideratii din partea mea! 

 

 

 

 

 

 

 

 Data: 30.08.2013      Dr. Botomei Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei/ Domnule Presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, 

Sectia Penala 


