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CURTEA DE APEL BACAU 
Dosar 458/32/2013 
Termen: 05 septembrie 2013 
    
 
                                            Domnule Presedinte,  
 
  

Subsemnatul Botomei Vasile, fiul lui Vasile si Natalia, nascut la data de 
07.01.1964 in com. Girov, jud. Neamt, CNP 1640107270583, cu domiciliul ales la 
adresa Birou de Mediere Dr. Botomei Vasile, din Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, 
de profesie mediator, autorizat de Consiliul de Mediere din Romania, inscris in 
Asociatia „Centrul Regional de Mediere Bacau”, cu sediul in Mun. Bacau str. 
Oituz nr. 17, et. 2 si salariat in meseria de avocat, cu functia de decan la 
angajatorul persoana juridica Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a 
Barourilor din Romania, autorizat fiscal in baza Legii 51/1995, cu activitatile 
reglementate prin statutul propriu de functionare, incheiat in forma autentica si 
inregistrat la Ministerul Finantelor Publice  - Agentia Nationala de  
Administrare Fiscala, autorizat cu CIF 16655686, depun la dosarul penal cu 
rugamintea de a fi administrate ca mijloace de proba  prin inscrisuri, 
urmatoarele: 

  
1)Rezolutia din 27.02.2012, dispusa in dosarul nr.699/P/2011 al 

Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, urmare plangerii formulata de 
catre Consiliul Judetean Bacau si Primaria Mun.Bacau, prin care se mentioneaza 
ca reprezentantii partilor, respectiv Haratau Petere, Cozma S.Valentin si 
Botomei Vasile au depus acte care le atesta in fals calitatea de avocat. 

Prin aceasta rezolutie, procurorul sef sectie Cornel Herlea a dispus 
neinceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.288, 
alin.1, art.289, art.291 si art.281 C.p. fata de Botomei Vasile, Haratau Petre si 
Cozma S.Valentin, toti avand calitatea asumata de avocat in cadrul Baroului 
Bacau, motivata printre altele de urmatoarele: 

-“actele sunt emise de catre entitati juridice care isi asuma calitatea de 
institutii abilitate de a acorda calitatea de persoane indreptatite sa asigure 
asistenta juridica participantilor in procesele derulate in fata instantelor de 
judecata, ambele institutii purtand denumirea de “Baroul Bacau” in calitate de 
membri ai Uniunii Nationale a Barourilor din Romania;” 

-“in cauza, toti faptuitorii au reprezentarea faptului ca sunt indreptatiti, 
prin prisma in care institutiile la care acestia sunt afiliati apreciaza ca sunt 
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infiintate in consonanta cu prevederile Legii nr.51/1995 modificata, la 
exercitarea profesiei respective iar ambele institutii (care  

 
poarta denumirea de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-

Baroul Bacau) considera ca au calitatea legitima de a acorda membrilor lor 
calitatea de avocat;” 

 
-“cele de mai sus conduc la concluzia ca in sarcina faptuitorilor nu se 

poate retine savarsirea de catre acestia a vreunei fapte prevazute de legea 
penala, instanta de judecata fiind indreptatita, in considerarea prevederilor 
art. 1 alin. 3 si a art. 10 si urmatoarele din Legea nr. 51/1995 modificata sa 
aprecieze asupra legitimitatii dobandirii calitatii de avocat de catre faptuitorii 
din prezenta cauza.” 

 
 2)Rezolutia din 17.10.2012, dispusa in dosarul nr.699/P/2011 al 

Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, urmare plangerii formulata de 
catre Consiliul Judetean Bacau si Primaria Mun.Bacau, sub aspectul savarsirii 
infractiunilor prevazute de art.288, art.289, aart.281 si art.291 C.p. de catre 
numitul Botomei Vasile. 

Prin aceasta rezolutie, procurorul Emilia Dinu a dispus neinceperea 
urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.288, alin.1, art.289, 
art.291 si art.281 C.p. fata de Botomei Vasile, motivatia fiind identica cu cea din 
rezolutia dispusa in dosarul nr.699/P/2011 al Parchetului de pe langa Curtea de 
Apel Alba Iulia din 27.02.2012. 

3)Rezolutia din 19.11.2012, dispusa in dosarul nr.925/II/2/2012 al 
Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, urmare plangerii formulata de 
catre Mun.Bacau, prin institutia Primaria Bacau, impotriva solutiei de 
neurmarire penala adoptata in dosarulpenal nr.699/P/2011 privitor la numitul 
Botomei Vasile. 

Prin aceasta rezolutie, procurorul general Vasile Luha a dispus respingerea 
plangerii formulata de Primaria Mun.Bacau impotriva rezolutiei nr.699/P/2011 
din data de 17.10.2012 a parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, 
motivata printre altele de urmatoarele: 

-“retin ca in incheierea din 31.10.2011 data de catre Tribunalul Sibiu in 
dosarul susmentionat (3951/110/2010), judecatorul a mentionat imprejurarea 
ca Botomei Vasile si-a dovedit calitatea de avocat depunand in cauza, intre 
altele, “hotarrea judecatoreasca de recunoastere a actelor de 
infiintare/functionare a Baroului Bacau – UNBR” al carui decan se 
autointituleaza faptuitorul. 

Asa fiind concluzia procurorului de caz potrivit careia Botomei Vasile 
actioneaza cu buna-credinta, considerandu-se apt sa exercite profesia de 
avocat este pertinenta si legitima. 
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Hotatarea judecatoreasca este in fiinta si confera faptuitorului un statut 
pe care acesta il revendica asa incat nu avem caderea sa afirmam contrariul. 
In concret, procurorul de caz nu are abilitatea legala si procesuala de a 
cenzura legalitatea si temeinicia actelor de infiintare a Baroului reprezentat de 
Botomei Vasile, inclusiv a acelei hotarari judecatoresti si de a decide ca acestea 
contravin legislatiei nationale si internationale care reglementeaza exercitarea 
avocaturii.”  

4)Foaie de varsamant nr. 8 din data de 04.09.2013, prin care au fost 
achitate impozitele din perioada ianuarie-iunie 2013, pentru salariatii 
angajatorului Baroul Bacau – UNBR, autorizat fiscal in baza Legii 51/1995 cu 
CIF 16655686, cu sediul principal in Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3 si 
sediul secundar in Mun. Bacau str. Oituz nr. 33, reprezentat prin organul de 
conducere, decan av. dr. Botomei Vasile, depusa la Ministerul Finantelor 
Publice, nestampilata; 

5)Foaie de varsamant nr. 9 din data de 04.09.2013, prin care au fost 
achitate somajul din perioada ianuarie-iunie 2013, pentru salariatii 
angajatorului Baroul Bacau – UNBR, autorizat fiscal in baza Legii 51/1995 cu 
CIF 16655686, cu sediul principal in Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3 si 
sediul secundar in Mun. Bacau str. Oituz nr. 33, reprezentat prin organul de 
conducere, decan av. dr. Botomei Vasile, depusa la Ministerul Finantelor 
Publice, nestampilata; 

6)Foaie de varsamant nr. 10 din data de 04.09.2013, prin care au fost 
achitate contributiile la Casa de Asigurari de Sanatate din perioada ianuarie-
iunie 2013, pentru salariatii angajatorului Baroul Bacau – UNBR, autorizat fiscal 
in baza Legii 51/1995 cu CIF 16655686, cu sediul principal in Mun. Bacau str. 
Republicii nr. 27, A, 3 si sediul secundar in Mun. Bacau str. Oituz nr. 33, 
reprezentat prin organul de conducere, decan av. dr. Botomei Vasile, depusa la 
Ministerul Finantelor Publice, nestampilata; 

7)Foaie de varsamant nr. 12 din data de 04.09.2013, prin care au fost 
achitate asigurarile de sanatate din perioada martie-iunie 2013, pentru salariatii 
angajatorului Baroul Bacau – UNBR, autorizat fiscal in baza Legii 51/1995 cu 
CIF 16655686, cu sediul principal in Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3 si 
sediul secundar in Mun. Bacau str. Oituz nr. 33, reprezentat prin organul de 
conducere, decan av. dr. Botomei Vasile, depusa la Ministerul Finantelor 
Publice, nestampilata; 

8)Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si 
taxele locale ale Cab. Av. Dr. Botomei Vasile, identificat cu rol fiscal 1170942 si 
cod de identificare fiscala nr. 4278337, emis la data de 27.08.2013, din care 
rezulta bunurile din patrimoniul cabinetului, identitatea proprietarului, care 
foloseste denumirea de Cabinet avocat Botomei Vasile. 

9)Sentinta civila nr. 4451/29.09.2010 pronuntata de Judecatoria Piatra-
Neamt in dosarul nr. 8497/279/2010 cu mentiunea definitiva si irevocabila  
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10)Adeverinta nr. 82 din 26.08.2013 prin care se atesta calitatea de 
mediator autorizat prin Biroul de Mediere Dr. Botomei Vasile. 

  
In continuare, va rog respectuos distinsa doamna/ distinse domnule 

Presedinte, sa binevoiti a aproba urmatoarele: 
 

I.  Intrebari pe care solicit instantei sa le adreseze  
partilor vatamate din dosar. 

 
1.Luca Ramona, in calitate de parte vatamata in dosar: 
a)sa aprobati ca  Luca Ramona sa isi citeasca propria cerere, cu voce tare 

in fata instantei, pe care olograf a scris-o, a semnat-o si a depus-o spre 
inregistrare la sediul Baroului Bacau – UNBR, inregistrat fiscal cu CIF 
16655686, din Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, in vederea inscrierii 
pentru participarea la examenul de admitere in profesia de avocat, semnata fiind 
de aceasta. 

b)sa aprobati ca Luca Ramona sa citeasca chitanta de plata, eliberata de 
Baroul Bacau – UNBR, cu sediul in Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, 
autorizat fiscal cu CIF 16655686, pe care a primit-o cu ocazia depunerii sumei de 
3000 lei. 

c)sa aprobati ca Luca Ramona sa citeasca cu voce tare Decizia emisa de 
structura centrala, denumita Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, din 
care Baroul Bacau facea parte la data examinarii partii vatamate, decizie 
semnata de catre domnul Pompiliu Bota, in calitate de fost presedinte al Uniunii 
si ulterior de decanul Baroului Bacau, Dr. Botomei Vasile. 

d)sa aprobati ca Luca Ramona sa citeasca cu voce tare chitanta de plata in 
valoare de 500 lei eliberata pe numele ei de catre structura centrala Uniunea 
Nationala a Barourilor din Romania, reprezentata la vremea respectiva de fostul 
presedinte Pompiliu Bota. 

e)sa aprobati sa citeasca cu voce tare Luca Ramona in sedinta publica 
propria lucrare de examen pe care a sustinut-o la sediul Baroului Bacau – UNBR 
din Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, cu toate raspunsurile pe care le-a dat la 
intrebarile de examen. 

f)sa aprobati sa citeasca cu voce tare in sedinta publica cererea de 
renuntare ca calitatea de a mai fi membru in Baroul Bacau din cadrul UNBR, 
dupa ce a confirmat primirea deciziei de inscriere in Baroul Bacau – UNBR, 
comunicata de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, prin fostul 
presedinte Pompiliu Bota. 

g)sa aprobati sa fie intrebata Luca Ramona daca in timpul examinarii din 
biroul Baroului Bacau – UNBR, din Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, i s-a 
permis sa discute cu mama sau cu tatal acesteia, care au insotit-o si au asteptat-o 
pana la finalizarea lucrarii de examinare. 
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h)sa aprobati sa fie intrebata Luca Ramona daca a mai sustinut un examen 
la celalalt Barou Bacau cu adresa de sediu din str. Mihai Viteazu nr. 12D, Bacau 
si prin ce acte a identificat adresa de sediu, precum si atributele de identificare 
ale acestuia. 

i)sa aprobati sa fie intrebata prin ce dovezi si-a format convingerea ca 
Baroul Bacau din cadrul UNBR nu ar exista, in comparatie cu celalalt barou din 
Bacau, publicat pe website-ul www.mfinante.ro cu denumirea de Baroul Bacau –
AFJ, cu acte de autorizare Decret 281/1954 si Decret 90/1990. 

1.Cozma Sebastian, in calitate de parte vatamata in dosar: 
a)sa aprobati ca  Cozma Sebastian sa isi citeasca propria cerere, cu voce 

tare in fata instantei, pe care olograf a scris-o, a semnat-o si a depus-o spre 
inregistrare la sediul Baroului Bacau – UNBR, inregistrat fiscal cu CIF 
16655686, din Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, in vederea inscrierii 
pentru participarea la examenul de admitere in profesia de avocat, semnata fiind 
de acesta. 

b)sa aprobati ca Cozma Sebastian sa citeasca chitanta de plata, eliberata de 
Baroul Bacau – UNBR, cu sediul in Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, 
autorizat fiscal cu CIF 16655686, care a fost intocmita in prezenta sa si a 
avocatului examinator Simionescu Sorina, denumita avocat definitiv inscrisa in 
Baroul Iasi, aripa traditionala, in suma de 2000 lei. 

c)sa aprobati sa citeasca cu voce tare Cozma Sebastian in sedinta publica 
propria lucrare de examen pe care a sustinut-o la sediul Baroului Bacau – UNBR 
din Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, cu toate raspunsurile pe care le-a dat la 
intrebarile de examen. 

d)sa aprobati sa citeasca cu voce tare in sedinta publica cererea de 
renuntare ca calitatea de a mai fi membru in Baroul Bacau din cadrul UNBR, 
trimisa pe FAX la Baroul Bacau – UNBR, ulterior datei de examinare si de 
achitare a donatiei, nereturnabila, in valoare de 2000 lei pentru Baroul Bacau - 
UNBR. 

e)sa aprobati sa fie intrebat Cozma Sebastian daca in timpul examinarii 
din biroul Baroului Bacau – UNBR, din Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, a fost 
asistat in calitate de examinatori de catre doamna avocat Simionescu Sorina, 
denumita avocat in Baroul Iasi, structura Traditionala, cu participarea decanului 
Botomei Vasile. 

f)sa aprobati sa isi citeasca Cozma Sebastian foaia redactata olograf de 
catre doamna avocat Simionescu Sorina, stampilate cu stampila Cabinetului de 
avocat Simionescu Sorina, Baroul Iasi – Uniunea Nationala a Barourilor din 
Romania, denumita examinator la examenul de verificare a cunostintelor 
sustinut de Cozma Sebastian, prin care au fost stabilite subiectele din examenul 
pe care l-a sustinut la sediul Baroului Bacau din str. Republicii nr. 27, A, 3, 
Bacau. 

http://www.mfinante.ro/
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g)sa aprobati sa isi citeasca cu voce tare domnul Cozma Sebastian 
declaratiile date la confruntarea ce a avut loc in contradictoriu cu Botomei 
Vasile, prin participarea doamnei procuror Iftode Mariana de la Parchetul de pe 
langa Curtea de Apel Bacau. 

h)sa aprobati sa fie intrebat Cozma Sebastian daca a mai sustinut un 
examen la vreun alt barou component din cealalta structura denumita Uniunea 
Nationala a Barourilor din Romania, din care face parte ca membru component 
examinatoarea acestuia denumita in continuare avocat Simionescu Sorina din 
Baroul Iasi, structura traditionala 

i)sa aprobati sa fie intrebat de ce a optat sa se inscrie la Baroul Bacau – 
UNBR reprezentat prin decan Botomei Vasile si nu a optat sa se inscrie la Baroul 
Iasi, reprezentat prin decan Nimerincu Viorel denumit barou component din 
structura denumita Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, ce era 
reprezentata in perioada respectiva de catre fostul Presedinte Bota Pompiliu. 

j)sa aprobati sa fie intrebat prin ce dovezi si-a format convingerea ca 
Baroul Bacau din cadrul UNBR cu sediul in Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, 
publicat informativ pe www.mfinante.ro cu act de autorizare Statul autentificat 
cu nr. 205/07.02.2007, adoptat in temeiul Legii 51/1995, modificat prin Legea 
255/2004, nu ar exista, in comparatie cu celalalt barou din Bacau, publicat pe 
website-ul www.mfinante.ro cu denumirea de Baroul Bacau –AFJ, cu acte de 
autorizare Decret 281/1954 si Decret 90/1990. 

k)sa aprobati sa fie intrebat Cozma Sebastian daca a fost audiat pana in 
prezent in legatura cu dosarul disjuns de la Parchetul de la Curtea de Apel 
Bacau, in legatura cu cercetarea penala enuntata in rechizitoriul din dosar 
458/32/2013 al Curtii de Apel Bacau, privind cercetarea penala impotriva 
doamnei avocat Simionescu Sorina, care l-a recomandat pentru inscrierea in 
Baroul Bacau – UNBR, cu sediul in Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, 
indeplinind acte materiale identice cu actele materiale care fac obiectul acuzarii 
impotriva domnului judecator Sorin Vasile Curpan, denumit domnia sa in 
continuare examinator pentru admiterea in profesia de avocat la examenul 
pentru canditata Chirila Filip Andreea Vasilica. 

l)sa aprobati sa fie intrebat Cozma Sebastian daca intelege sa se constituie 
parte vatamata cu 2000 lei, cat a declarat ca ar dori sa se constituie in cauza 
dosarului nr. 458/32/2013 al Curtii de Apel Bacau  

si in cauza dosarului penal in care este cercetata doamna avocat 
Simionescu Sorina, pentru fapte identice de complicitate la presupusa 
infractiune de inselaciune, complicitate la presupusa infractiune de folosire fara 
drept a denumirii de Baroul Bacau, a denumirii de UNBR si a denumirii 
formelor de exercitare a profesiei de avocat sau daca renunta la pretentiile civile 
din acest dosar si intelege sa se constituie parte civila in dosarul penal in care 
este cercetata doamna avocat Simionescu Sorina. 

http://www.mfinante.ro/
http://www.mfinante.ro/
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m)sa aprobati sa fie intrebat domnul Cozma Sebastian daca dupa 
sustinerea cererii de examen s-a declarat multumit si a oficiat o festivitate la un 
restaurant din Bacau, impreuna cu doamna avocat Simionescu Sorina. 

3.Filip Chirila Andreea Vasilica, in calitate de parte vatamata in 
dosar: 

a)sa aprobati ca  Filip Chirila Andreea Vasilica sa isi citeasca propria 
cerere, cu voce tare in fata instantei, pe care olograf a scris-o, a semnat-o si a 
depus-o spre inregistrare la sediul Baroului Bacau – UNBR, inregistrat fiscal cu 
CIF 16655686, din Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, A, 3, in vederea inscrierii 
pentru participarea la examenul de admitere in profesia de avocat, semnata fiind 
de aceasta. 

b)sa aprobati ca Filip Chirila Andreea Vasilica  sa citeasca chitanta de 
plata, eliberata de Baroul Bacau – UNBR, cu sediul in Mun. Bacau str. Republicii 
nr. 27, A, 3, autorizat fiscal cu CIF 16655686, pe care a primit-o cu ocazia 
depunerii sumei de 4000 lei. 

c)sa aprobati ca Filip Chirila Andreea Vasilica sa citeasca cu voce tare 
Decizia emisa de Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din 
Romania, denumita in continuare cu incepere de la 01.10.2011, in calitate de 
membru component al structurii centrale denumita Uniunea Nationala a 
Barourilor din Romania – UNBR, inregistrata in temeiul Legii 51/1995, 
republicata, cu actul de autorizare fiscala eliberat la 29 decembrie 2011 de catre 
Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu 
CIF 29497286. 

d)sa aprobati ca Filip Chirila Andreea Vasilica sa citeasca Decizia de 
inscriere in Baroul Bacau – UNBR, cu sediul in Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 
3, pe pagina a 2-a (verso), in fata instantei, pe care a semnat-o de primire cu 
datare si sa fie intrebata daca aceasta Decizie a citit-o cu voce tare si domnul 
judecator Curpan Vasile Sorin cu ocazia eliberarii acesteia de la sediul Baroului  
Bacau – UNBR, Bacau, Republicii nr. 27, A, 3, conform semnaturii si datei de 
primire. 

e)sa aprobati sa fie intrebata Filip Chirila Andreea Vasilica si sa raspunde 
cu voce tare in fata instantei daca dupa ce a citit cartea denumita „Manual de 
pregatire pentru admitere in profesia de avocat”, editata de autorul Av. Dr. 
Botomei Vasile, pe care a identificat-o in biblioteca din biroul Baroului Bacau  
din Republicii nr. 27, A, 3, s-a adresat verbal in prezenta domnului judecator 
Vasile Sorin Curpan, cu cererea de a achizitiona si un exemplar pentru a-l avea 
in biblioteca sa. 

f)sa aprobati sa citeasca cu voce tare Filip Chirila Andreea Vasilica in 
sedinta publica propria lucrare de examen pe care a sustinut-o la sediul Baroului 
Bacau – UNBR din Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, cu toate raspunsurile pe 
care le-a dat la intrebarile de examen. 
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g)sa aprobati sa citeasca cu voce tare in sedinta publica cererea de 
renuntare ca calitatea de a mai fi membru in Baroul Bacau din cadrul UNBR, 
dupa ce a confirmat primirea deciziei de inscriere in Baroul Bacau – UNBR, 
reprezentat prin decan av. dr. Botomei Vasile. 

h)sa aprobati sa fie intrebata Filip Chirila Andreea Vasilica daca in timpul 
examinarii din biroul Baroului Bacau – UNBR, din Bacau str. Republicii nr. 27, 
A, 3, a fost supravegheata sau nu de catre dl. judecator Curpan Vasile Sorin, in 
calitate de examinator care a recomandat-o pentru participarea la examenul de 
inscriere la Baroul Bacau – UNBR, reprezentat de catre decan Botomei Vasile, 
aflat in stare litigioasa cu celalalt barou denumit Baroul Bacau – AFJ, cu adresa 
din Mihai Viteazu nr. 12D. 

i)sa aprobati sa fie intrebata Filip Chirila Andreea Vasilica daca a mai 
sustinut un examen la celalalt Barou Bacau cu adresa de sediu din str. Mihai 
Viteazu nr. 12D, Bacau si prin ce acte a identificat adresa de sediu, precum si 
atributele de identificare ale acestuia. 

j)sa aprobati sa fie intrebata prin ce dovezi si-a format convingerea ca 
Baroul Bacau din cadrul UNBR nu ar exista, in comparatie cu celalalt barou din 
Bacau, publicat pe website-ul www.mfinante.ro cu denumirea de Baroul Bacau –
AFJ, cu acte de autorizare Decret 281/1954 si Decret 90/1990. 

k)sa aprobati sa fie intrebata Filip Chirila Andreea Vasilica si sa raspunda 
cu voce tare prin ce acte materiale considera ca a fost prejudiciata moral: 

-cu ocazia formularii cererii de inscriere in vederea examinarii la Baroul 
Bacau – UNBR, cu sediul in Republicii nr. 27, A, 3 

-cu ocazia sustinerii lucrarii de examinare la sediul Baroului Bacau din 
Republicii nr. 27, A, 4 

-cu ocazia primirii procesului verbal de atestare a rezultatelor la examenul 
sustinut la sediul Baroului Bacau – UNBR din Republicii nr. 27, A, 3 

-cu ocazia solicitarii de a intocmi un contract de colaborare pentru stagiu 
intre Cab. Av. dr. Botomei Vasile cu sediul in Mun. Bacau str. Republicii nr. 27, 
A, 1, autorizat fiscal in baza  Lg. 51/1995, republicata, cu CIF 21183784, pe de o 
parte  

si, avocat stagiar Chirila Filip Andreea Vasilica, cu adresa de sediu aleasa 
pentru cabinetul de avocat stagiar la sediul cabinetului de avocat dr. Botomei 
Vasile din Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 1 

-cu ocazia tehnoredactarii contractului de colaborare efectuat in cadrul 
biroului de la Baroul Bacau – UNBR din str. Republicii nr. 27, A, 3, avand in  
vedere ca operatiunea a fost efectuata cu participarea domniei sale, care a scris 
pe calculator datele personale de identificare pe formularul de contract, scris la 
calculator  

-cu ocazia semnarii contractului de colaborare ce a avut loc in cadrul 
biroului de la Baroul Bacau – UNBR din str. Republicii nr. 27, A, 3, in prezenta 

http://www.mfinante.ro/
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domnului judecator Sorin Vasile Curpan, care o insotea de fiecare data cand 
venea la birou 

-cu ocazia inregistrarii actelor dobandite de la Baroul Bacau – UNBR, su 
sediul in str. Republicii nr. 27, A, 3 prin prezentarea acestora la organul de 
administratie fiscala din cadrul Directiei Generale de Finante Publice Bacau 

-cu ocazia invitarii acesteia de a participa efectiv la activitati de pregatire 
ca avocat stagiar la sediul Baroului Bacau – UNBR cu sediul in str. Republicii nr. 
27, A, 3, precum si ulterior cu ocazia invitatiei de a participa la activitatile de 
pregatire juridica inclusiv cu remuneratie in calitate de salariat angajat in cadrul 
organizatiei profesionale persoana juridica Baroul Bacau – UNBR, cu sediul 
secundar din Mun. Bacau str. Oituz nr. 33 

-daca apreciaza ca a existat vreo nepolitete sau vreo necuviinta ca atitudine 
de la barbat la femeie si respectiv de la avocat colaborator la avocat stagiar, in 
dialogurile profesionale pe care le-a avut cu mine, atat prin participare directa la 
discutii in cadrul birourilor din str. Republicii nr. 27, A, 3, cat si telefonic. 

-daca mai doreste sau nu mai doreste in continuare sa se constituie parte 
civila in contradictoriu cu colaboratorul ei, Botomei Vasile, in calitate de titular 
al Cabinetului de avocat dr. Botomei Vasile, avand in vedere ca nici in mod 
direct si nici in mod nemijlocit nu a existat vreo stare de insulta, de presupusa 
calomniere sau orice alta necuviinta care ar putea sa constituie un 
comportament nerespectabil din punct de vedere al relatiilor dintre colaboratori. 

-daca la data de audiere in fata instantei de judecata  figureaza sau nu mai 
figureaza inregistrata si autorizata ca persoana fizica prin Cab. Av. Chirila Filip 
Andreea Vasilica, cu sediul in Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, asa cum 
este eliberat certificatul de inregistrare fiscala pe numele de Chirila Filip 
Andreea Vasilica-Cabinet de avocat 

-daca a inregistrat sau nu a inregistrat la adresa Baroul Bacau – UNBR, 
reprezentat prin decan Botomei Vasile vreo cerere scrisa cu privire la 
suspendarea contractului de colaborare, renuntarea la contract sau de retragere 
din calitatea de membru la Baroul Bacau din cadrul UNBR, reprezentat prin 
decan dr. Botomei Vasile. 

-daca mai doreste in continuare sa-si mentina calitatea de membru inscris 
in Baroul Bacau – UNBR, cu sediul in str. Republicii nr. 27, A, 3, asemenea ca si 
inregistrarea ca persoana fizica autorizata cu cod fiscal eliberat de Ministerul 
Finantelor Publice pentru Cab. Av. Chirila Filip Andreea Vasilica 

-daca pe anul fiscal 2012 a depus declaratie de bilant si raportarile 
contabile reglementate de codul fiscal si codul de procedura fiscala, pentru 
persoanele fizice autorizate prin cod fiscal sa exercite activitati liberale 

-pe cine considera autorul presupusei induceri in eroare cu ocazia 
inregistrarii cererii de inscriere pentru examen la adresa Baroului Bacau – 
UNBR din str. Republicii nr. 27, A, 3 sau a fost in cunostinta mai inainte de 
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adresa la care s-a prezentat ca nu este una si aceeasi cu celalalt barou denumit 
Baroul Bacau – AFJ cu adresa din str. Mihai Viteazu nr. 12D.  

 
II. Solicit instantei de judecata sa se investeasca cu administrarea probelor 

si solutionarea cererilor inregistrate la dosarele de la Parchetul de pe langa 
Curtea de Apel Bacau cu privire la urmatoarele: 

1.Constatarea nulitatii persoanei juridice denumita Baroul Bacau – AFJ, cu 
adresa de sediu din Mun. Bacau, str. Mihai Viteazu nr. 12D; 

2.Constatarea nulitatii a actelor procesuale efectuate de catre doamna 
procuror Iftode Mariana de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau in 
legatura cu urmatoarele: 

a)Aducerea la cunostinta a invinuirii, fara ca mai inainte sa se fi asigurat 
asistenta printr-un aparator ales sau printr-un avocat din oficiu; 

b)Ordonanta de incepere a urmaririi penale dispusa fara participarea unui 
avocat ales, dupa caz a unui avocat din oficiu care sa fi participat la actele 
procesuale efectuate anterior de catre doamna procuror Iftode Mariana; 

c)Declaratiile de invinuit si declaratiile de inculpat pentru Botomei Vasile, 
luate de catre doama procuror Iftode Mariana in timpul anchetei penale prin 
confruntarile cu partile vatamate: 

-Luca Ramona, reprezentata prin parintii acesteia si fara participarea 
acesteia nemijlocit, in care asistenta din oficiu a fost asigurata de catre o doamna 
avocat care face parte din Baroul Bacau – AFJ, ce a fost apreciata ca parte 
vatamata in dosarul penal instrumentat de parchet; 

-Cozma Sebastian, in care asistenta din oficiu a fost asigurata de catre o 
doamna avocat, care la data consemnarii declaratiei redactata de procuror, nu 
avea asupra domniei sale imputernicire avocatiala de la Baroul din care face 
parte, consemnare in acest sens fiind facuta pe declaratia de confruntare, in 
acelasi timp doamna avocat in cauza fiind membru in Baroul Bacau – AFJ, cu 
sediul in str. Mihai Viteazu nr. 12D, ce a fost apreciat ca parte vatamata in 
dosarul penal instrumentat de parchet; 

-Chirila Filip Andreea Vasilica, in care asistenta din oficiu a fost asigurata 
de catre o doamna avocat, care la data consemnarii declaratiei redactata de 
procuror, nu a prezentat la cererea inculpatului Botomei Vasile actele 
identificare ca avocat privind decizia de admitere in profesia de avocat, dovada 
platii asigurarii pentru malpraxis prevazuta in statutul profesiei de avocat, 
decizia prin care a luat examenul de definitivat in profesia de avocat, actul de 
inregistrare fiscala pe cabinet de avocat si actele de infiintare ale baroului din 
care a declarat ca face parte, lucru consemnat la cererea inculpatului Botomei 
Vasile pe declaratiile tehnoredactate de catre doamna procuror Iftone Mariana. 

Doamna avocat care s-a prezentat pentru a ma reprezentat si apara din 
oficiu, declarand in aceeasi timp ca este avocat inscris ca membru in Baroul 
Bacau – AFJ, cu sediul in str. Mihai Viteazu nr. 12D; 
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d)Ordonanta de aducere la cunostinta a materialului de urmarire penala 
emisa de catre doamna procuror Iftode Mariana pentru Botomei Vasile, prin 
participarea avocatului din oficiu, care la data consemnarii declaratiei redactata 
de procuror, nu a prezentat la cererea inculpatului Botomei Vasile actele 
identificare ca avocat privind decizia de admitere in profesia de avocat, dovada 
platii asigurarii pentru malpraxis prevazuta in statutul profesiei de avocat, 
decizia prin care a luat examenul de definitivat in profesia de avocat, actul de 
inregistrare fiscala pe cabinet de avocat si actele de infiintare ale baroului din 
care a declarat ca face parte, lucru consemnat la cererea inculpatului Botomei 
Vasile pe declaratiile tehnoredactate de catre doamna procuror Iftone Mariana 

e)Rechizitoriul din dosarul penal al Parchetului de pe langa Curtea de Apel 
Bacau, prin care a fost dispusa trimiterea in judecata a inculpatilor din dosar, 
avizat de legalitate de Procurorul General Ionel Sentes din cadrul Parchetului de 
pe langa Curtea de Apel Bacau, act material datat de catre Procurorul General 
Ionel Sentes cu data de 03 iunie 2013, dispus mai inainte de a fi solutionata 
plangerea comunicata din stare de arest de catre inculpatul Botomei Vasile cu 
data de 24-25  mai 2013 ce ulterior a fost inregistrata prin primire la Procurorul 
General al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau din 29 mai 2013. 

Ulterior semnarii de legalitate al rechizitoriului de trimitere in judecata 
dispus de Procurorul General Ionel Sentes din 03 iunie 2013, a fost solutionata 
cu data de 6 iunie 2013 plangerea anterioara formulata de Botomei Vasile 
impotriva ordonantei de aducere la cunostinta a materialului de urmarire 
penala, solutie fiind de respingere a plangerii ca fiind ramasa fara obiect, 
deoarece intre timp a solutionat domnul  Procuror-General avizarea de legalitate 
a rechizitoriului, in baza caruia dosarul a fost trimis spre inregistrare la instanta 
de judecata de la Curtea de Apel Bacau. 

f)Ordonanta de retinere pentru 24 de ore dispusa de catre doamna 
procuror Iftone Mariana din data de 8 mai 2013, orele 20.00, in cadrul biroului 
de la et. 2 din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, emisa si adusa la 
cunostinta inculpatului retinut pentru 24 de ore in lipsa avocatului din oficiu 
care anterior aducerii la cunostinta a acestei ordonante a parasit sediul 
Parchetului de la Curtea de Apel Bacau prin consemnare  in registru jurnal tinut 
de jandarmul de serviciu de la parterul institutiei cu orele 19.45, inregistrata 
fiind plecarea pe camerele de luat vederi din sediul  Parchetului de la Curtea de 
Apel Bacau, in raport de care sustin nulitatea acestei masuri procesuale pentru 
incalcarea dreptului la un proces echitabil in forma reglementata de art. 6 pct. 1, 
art. 6 pct. 3 lit c din Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului 
(CEDO), precum si a urmatoarelor: art. 5 pct. 1, 2, 3, 4 si 5, art. 5 indice 1, art. 5 
indice 2, art. 6, pct. 1, 2, 3, 4. 5 din Codul de procedura penala, art. 197 (1), (2), 
(3), (4) din Codul de procedura penala, art. 10 (1), lit. a, lit. b indice 1, lit. c, lit d, 
lit e, lit f si mai cu seama art. 10 pct. 1, lit j din Codul de procedura penala, care 
solicit a fi apreciat in contextul aplicarii in dreptul intern ca ordine juridica cu 
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prioritate a reglementarilor din dreptul european statuate prin articolul 4 din 
Protocolul 7 al Conventiei Europene; 

Inculpatul in stare de arest a fost vatamat in dreptul legitim de a beneficia 
de asistenta avocatului din oficiu cu ocazia aducerii la cunostinta a ordonentei 
de retinere din data de 8 mai 2013, orele 20.00. 

Aceasta vatamare este prezumata prin efectul imperativ al dispozitiilor 
legale in materie, care prevad dreptul inculpatului de a formula plangere 
impotriva ordonantei de retinere in termen de 24 de ore de la aducerea la 
cunostinta a masurii de retinere, plangere a carei competenta este data a fi 
solutionata la procurorul ierarhic superior in cazul de fata fiind Procurorul 
General Ionel Sentes de la PCA Bacau. 

Avocatul din oficiu nu a stiut de existenta masurii de retinere, motiv 
pentru care acesta nici nu a exercitat o cale de atac prin depunerea unei plangeri 
la procurorul ierarhic superior. 

Avocatul din oficiu a aflat de starea de retinere ulterior cu ocazia 
participarii tot in calitate de avocat din oficiu la alte acte procesuale efectuate de 
catre acelasi procuror Iftode Mariana cu ocazia luarii declaratiei de confruntare 
cu parintii partii vatamate Luca Ramona. 

Inculpatul aflat in stare de arest a fost in imposibilitate de a exercita 
dreptul de petitionare in limita termenului de 24 de ore de la aducerea la 
cunostinta a ordonentei de retinere din 8 mai 2013, orele 20.00, pe prevederile 
din regulamentul de ordine interioara de la IPJ Bacau in care persoanele 
retinute nu au dreptul sa dea telefon decat o singura data pe saptamana prin 
formularea unei cereri scrise in zilele de miercuri ale fiecarei saptamani, zi in 
care la raportul de dimineata se primeste de la seful de arest cate un formular 
pretipizat pe care persoana retinuta, dupa caz arestata il poate completa in 
vederea obtinerii dreptului de a beneficia de cumparaturi in ziua urmatoare de 
joi a fiecarei saptamani prin aprovizionarea arestului din IPJ Bacau de catre o 
firma specializata care pe banii persoanei retinute, daca ii sunt depusi in cont de 
catre cineva din familie sau de catre alte persoane, sa beneficieze de cumpararea 
de hartie de scris, de pix si de plicuri, pe care sa le poata folosi in corespondenta 
ce se trimite la parchet. 

Astfel, in termen de 24 de ore persoana retinuta nu are asupra sa nici pix, 
nici hartie si nici nu beneficiaza de dreptul de a trimite corespondenta, in 
vederea vederea obtinerii acestui drept trebuie mai intai sa se scrie cu o zi 
inainte pentru audienta la seful de arest. 

Pentru aceste motive dar mai cu seama pentru faptul ca legiuitorul 
prevede ca avocatul din oficiu sa exercite dreptul garantat la aparare pentru 
acuzatul care-l reprezinta, va rog respectuos sa apreciati ca: 

III. In cauza sunt indici de savarsire si comiterea infractiunii de catre 
doamna procuror sef-sectie Iftode Mariana, aflata in exercitiul functiei de 
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Procuror Sef-Sectie la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau si procuror de 
caz in cercetarea invinuitului/ inculpatului Botomei Vasile, astfel: 

 
1.Arestare nelegala si cercetare abuziva prin incidenta art.266 din Codul 

Penal; 
2.Represiune nedreapta, prin incidenta art. 268 Cod Penal, 
De catre autorul anchetei penale denumit Procur Sef Sectie Iftode Mariana 

din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau. 
Cer ca in raport de actele materiale care sunt inregistrate in dosar, pe care 

inteleg sa le folosesc ca mijloace de proba in dovedirea elementelor constitutive 
ale infractiunilor prevazute si pedepsite de: 

-art. 266 (1) Cod penal, privind arestarea nelegala si cercetarea abuziva, 
care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, in concurs cu infractiunea 
reglementata de: 

-art. 268 Cod penal, privind represiune nedreapta , care se pedepseste cu 
inchisoare de la 2 la 7 ani,  

Denumite in continuare acte materiale savarsite cu intentie si rea credinta 
de catre procurorul Iftode Mariana la data de 8 mai 2013, orele 20.00, prin 
aducerea la cunostinta a ordonantei de retinere de 24 de ore cu incepere de la 
orele 20.00, fara participarea avocatului din oficiu, sa intocmiti proces verbal de 
sedinta prin care sa constatati existenta faptelor reclamate si sa dispuneti 
sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie competent 
pentru cercetarea procurorilor cu grad de Curtea de Apel Bacau. 

-art. 246 Cod Penal, denumit abuzul in serviciu contra intereselor 
persoanelor, prevazuta si pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani; 

-art 247, Cod Penal, denumit abuzul in serviciu prin ingaduirea unor 
drepturi, prevazut cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani; 

-art. 248, denumit abuzul in serviciu contra intereselor publice, prevazut 
cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, avand in vedere ca prin ordonanta de retinere 
si ulterior prin complicitate la emiterea de acte in mod abuziv de catre 
procurorul Iftode Mariana, in participatie cu domnul  Procuror General Ionel 
Sentes, s-a produs si cauzat o tulburare insemnata bunului mers al persoanei 
juridice Baroul Bacau din cadrul UNBR autorizat fiscal in baza Legii 51/1995, cu 
CIF 16655686, cu sediul in Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3 si sediul 
secundar in Mun. Bacau str. Oituz nr. 33, denumit in continuare persoana 
juridica de interes public, asimilata in categoria unitatilor din cele la care se 
refera art. 145 Cod  Penal, cauzand o paguba patrimoniului acestei persoane 
juridice prin impiedicarea salariatului Botomei Vasile, angajat prin contract de 
munca pe durata nedeterminata de timp la angajatorul Baroul  Bacau – UNBR 
in meseria de avocat cu functia de decan, denumit in condinuare organ de 
conducere al angajatorului. 
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-art. 248 indice 1, denumit abuz in serviciu in forma calificata, constand in 
aceea ca faptele prevazute in art. 246, 247 si 248 invocate in plangere ca act de 
sesizare inregistrat la dosarul instantei de fond de la Curtea de Apel Bacau, au 
avut consecinte deosebit de grave prin generarea neincrederii populatiei in 
serviciile juridice oferite de persoana juridica angajatoare Baroul Bacau – 
UNBR, autorizat fiscal cu CIF 16655686, reprezentata prin decan Dr. Botomei 
Vasile, prevazuta si pedepsita cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor 
drepturi. 

Solicit identificarea datelor de stare civila de la serviciul de evidenta a 
populatiei din Mun. Bacau pentru autoarea Iftode Mariana, impotriva careia 
inteleg sa formulez prezenta sesizare penala la termenul de judecata din 
05.09.2013, precum si in continuare la termenele de judecata la care va fi pusa 
in discutia partilor sesizarea penala. 

 
IV. In cauza sunt indici de savarsire si comiterea infractiunii de catre 

domnul Ionel Sentes, aflat in exercitiul functiei de Procuror General la Parchetul 
de pe langa Curtea de Apel Bacau, astfel: 

 Atat la data de 08 mai 2013 – pana la 09 mai 2013, orele 20.00 cand 
avea competenta de a cerceta de legalitate masura de retinere dispusa de 
doamna procuror Iftode Mariana denumita in continuare Procuror Sef-Sectie, 
iar domnul Ionel Sentes denumit in continuare Procuror General al Parchetului 
de pe langa Curtea de Apel Bacau 

 Cat si la data de 24-25 mai 2013cand din arestul IPJ Bacau am 
inaintat plangere impotriva ordonantei dispusa de procurorul Iftode Mariana 
privind aducerea la cunostinta a materialului de urmarire penala,  

 Cat si ulterior la data de 29 mai 2013, cand plangerea impotriva 
ordonantei de aducere la cunostinta a materialului de urmarire penala, a fost 
inregistrata la registratura Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau, 

 Precum si la data de 03 iunie 2013, cand Procurorul General Ionel 
Sentes a avizat de legalitate rechizitoriul format impotriva inculpatilor din dosar, 
de catre doamna procuror sef-sectie Iftode Mariana, 

 Dar mai cu seama la data de 06 iunie 2013, cand prin ordonanta 
emisa de domnul Ionel Sentes in exercitiul functiei de Procuror General al PCA 
Bacau, a dispus respingerea plangerii formulata impotriva masurii de aducere la 
cunostinta a materialului de urmarire penala, ca fiind ramasa fara obiect. 

 Faptele domnului Ionel Sentes pentru care solicit sa fie cercetat 
penal si in raport de probele din dosar care dovedesc cu evidenta existenta 
actelor materiale efectuate cu rea credinta si abuziv in privinta actelor 
procesuale dispuse impotriva inculpatului Botomei Vasile, le intemeiez pe 
urmatoarele: 
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-art. 266 (1) Cod penal, privind arestarea nelegala si cercetarea abuziva, 
care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, in concurs cu infractiunea 
reglementata de: 

-art. 268 Cod penal, privind represiune nedreapta , care se pedepseste cu 
inchisoare de la 2 la 7 ani; 

-art. 265 (1) Cod Penal, denumit omisiunea de a incunostiinta organele 
judiciare, prevazuta si pedepsita cu inchisoare de la 3 luni la un an; 

-art. 246 Cod Penal, denumit abuzul in serviciu contra intereselor 
persoanelor, prevazuta si pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani; 

-art 247, Cod Penal, denumit abuzul in serviciu prin ingaduirea unor 
drepturi, prevazut cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani; 

-art. 248, denumit abuzul in serviciu contra intereselor publice, prevazut 
cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, avand in vedere ca prin ordonanta de retinere 
si ulterior prin complicitate la emiterea de acte in mod abuziv de catre 
procurorul Iftode Mariana, in participatie cu domnul  Procuror General Ionel 
Sentes, s-a produs si cauzat o tulburare insemnata bunului mers al persoanei 
juridice Baroul Bacau din cadrul UNBR autorizat fiscal in baza Legii 51/1995, cu 
CIF 16655686, cu sediul in Mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3 si sediul 
secundar in Mun. Bacau str. Oituz nr. 33, denumit in continuare persoana 
juridica de interes public, asimilata in categoria unitatilor din cele la care se 
refera art. 145 Cod  Penal, cauzand o paguba patrimoniului acestei persoane 
juridice prin impiedicarea salariatului Botomei Vasile, angajat prin contract de 
munca pe durata nedeterminata de timp la angajatorul Baroul  Bacau – UNBR 
in meseria de avocat cu functia de decan, denumit in condinuare organ de 
conducere al angajatorului. 

-art. 248 indice 1, denumit abuz in serviciu in forma calificata, constand in 
aceea ca faptele prevazute in art. 246, 247 si 248 invocate in plangere ca act de 
sesizare inregistrat la dosarul instantei de fond de la Curtea de Apel Bacau, au 
avut consecinte deosebit de grave prin generarea neincrederii populatiei in 
serviciile juridice oferite de persoana juridica angajatoare Baroul Bacau – 
UNBR, autorizat fiscal cu CIF 16655686, reprezentata prin decan Dr. Botomei 
Vasile, prevazuta si pedepsita cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor 
drepturi. 

-art. 253 indice 1 (1), denumit conflictul de interese, prevazut cu inchisoare 
de la 6 luni al 5 ani si interdictia dreptului de a ocupa o functie publica pe durata 
maxima, sub aspectul exercitarii activitatii profesionale de Procuror General 
prin avizarea de legalitate a rechizitoriului formulat impotriva inculpatilor din 
dosar, realizand direct sau indirect un folos material pentru o ruda a sa pana la 
gradul II inclusiv din perioada ultimilor 5  ani, care a inteles sa foloseasca 
beneficiul exercitarii acestui drept in aplicarea principiului discriminarii intre 
persoane, pe categoria serviciilor juridice din care facea parte persoana cu 
acelasi nume Sentes Marius Constantin inscris ca avocat si membru  in Baroul 
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Bacau cu adresa de sediu din str. Mihai Viteazu nr. 12D, si adresa Cabinetului de 
avocat in Bacau, str. Banca Nationala nr. 39, sc. A, ap. 4, pe care a apreciat-o ca 
parte vatamata in dosar, argumantand motivarea prejudiciului moral pentru 
care s-a constituit parte civila Baroul Bacau AFJ, cu suma de 100.000 euro, in 
contradictoriu cu inculpatii din dosar. 

-art. 263 (2), denumit omisiunea sesizarii organelor juridiciare, prevazut 
cu inchisoare de la 6 luni la 7 ani, intelegandu-se ca exercitarea activitatii de 
conducere si control al PCA Bacau a fost savarsita in exercitiul functiei publice, 
de magistrat, care implica autoritatea de stat in identitate de substanta cu 
functia de functionar public; 

-art. 265 (1), denumit omisiunea de a incunostiinta organele juridiciare, 
consumata prin fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a 
imprejurarilor din deficientele cu aplicare nelegala a masurii de retinere  
impotriva inculpatului Botomei Vasile dispusa de procuror Iftode Mariana la 
data de 20 mai 2013, orele 20.00, fapta prevazuta cu inchisoare de la 3 luni la 3 
ani sau cu amenda. 

 
Solicit identificarea datelor de stare civila de la serviciul de evidenta a 

populatiei din Mun. Bacau pentru autorul Ionel Sentes, impotriva caruia inteleg 
sa formulez prezenta sesizare penala la termenul de judecata din 05.09.2013, 
precum si in continuare la termenele de judecata la care va fi pusa in discutia 
partilor sesizarea penala. 

Probe: 
Sustin plangerea penala impotriva ambilor procurori, Ionel Sentes si 

Iftode Mariana din cadrul PCA Bacau, pe urmatoarele probe: 
-Inscrisurile din dosarele de cercetare penala a inculpatului Botomei 

Vasile; 
-Copie certificata de pe Registrul Jurnal al jandarmului care a efectuat 

serviciul la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau in data de 8 mai 2013, 
rugandu-va sa dispuneti catre Inspectoratul Judetean de Jandarmi din  Bacau sa 
comunice la dosar o copie certificata de pe fila la care sunt inscrise intrarire si 
iesirile in cadrul PCA Bacau din data de 8 mai 2013, de la ora 8.00 pana la orele 
22.00; 

-Audierea in calitate de martor a avocatului din oficiu care a participat la 
actele procesuale efectuate de procuror Iftode Mariana la data de 8 mai 2013, 
pana la iesirea acesteia din PCA Bacau de la ora 19.45; 

-Audierea in calitate de martor a avocatei din oficiu care s-a prezentat la 
procurorul Iftode Mariana cu ocazia efectuarii actelor de confruntare intre 
inculpatul Botomei Vasile pe de o parte si partile vatamate, ce nu a avut asupra 
sa imputernicirea avocatiala ca delegatie eliberata de Barou la data la care a 
asistat din oficiu pe inculpatul Botomei Vasile, in contradictoriu cu parintii partii 
vatamate Luca Ramona, Cozma Sebastian si Chirila Filip Andreea Vasilica; 
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-Audiera politistilor care au executat ordinul de retinere emis prin 
ordonanta procurorului Iftode Mariana din 8 mai 2013, orele 20.00, prin care 
inteleg sa probez ca aducerea la cunostinta a masurii de retinere a fost facuta in 
lipsa avocatului din oficiu si in lipsa oricarui aparator, fiind efectiv incatusat si 
scos fortat din biroul procurorului anchetator fara a mi se acorda dreptul de a 
primi un exemplar de pe ordonanta de retinere, pentru a putea exercita apararea 
in contradictoriu cu actul emis; 

-Audierea persoanelor din serviciul de arest din cadrul arestului IPJ 
Bacau, care au primit in stare de retinere pe inculpatul Botomei Vasile la data de 
8 mai 2013, dupa orele 20.00, prin care inteleg sa probez imposibilitatea luarii 
legaturii cu un avocat caruia sa ma adresez sa formuleze apararea pentru mine, 
inclusiv sub aspectul lipsei posibilitatii de a beneficia de acordul de a telefona 
printr-o cartela pe care nu puteam sa o am la dispozitie decat prin parvenirea 
acesteia prin serviciul de cumparaturi pe baza anticipata de iesire la raport, o 
data pe saptamana; 

-Audierea inculpatilor care au fost in aceeasi celula cu inculpatul Botomei 
Vasile, cu incepere de la data de introducere in celula dupa orele 20.00 si pana la 
data de eliberare din stare de arest, prin care inteleg sa probez impiedicarea in 
exercitarea dreptului garantat la aparare prin neacordarea dreptului de a da 
telefon din cadrul arestului decat a unui singur telefon pe saptamana, pentru 
familie; 

-Solicit administrarea la dosar a filmului de pe caseta pe care se fac 
inregistrarile la intrarea in PCA Bacau, din incinta biroului in care am fost 
anchetat, precum si inregistrarile pe banda magnetica din timpul anchetei 
efectuata de catre procurorul Iftode Mariana de la fiecare procedura pe care 
aceasta a efectuato impotriva inculpatului Botomei Vasile; 

-Solicit efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice pentru doamna 
procuror Iftode Mariana, precum si pentru dl. procuror Ionel Sentes in vederea 
identificarii daca domniile lor au discernamant potrivit responsabilitatii 
functiilor pe care le detin, avand in vedere starea evidenta care probeaza 
consumarea infractiunilor reclamate prin indeplinirea elementelor constitutive 
ale faptelor reclamate. 

Astfel, doamna procuror Iftode Mariana si dl. procuror Ionel Sentes: 

 Se uita pe actele de inregistrare fiscala ale Baroului Bacau din cadrul Uniunii 
Nationale a Barourilor din Romania, autorizat fiscal cu CIF 16655686, 
reprezentat prin decan Botomei Vasile, 

 Se uita pe actul de inregistrare  fiscala ale Baroului Bacau – AFJ cu adresa de 
sediu in Mihai Viteazu nr. 12D, reprezentat prin Gigi Nucu Candet, 

 Constata domniilor lor ca denumirea de UNBR se regaseste in denumirea 
Baroului Bacau din cadrul UNBR reprezentat prin decan Botomei Vasile, 
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 Constata domniile lor ca denumirea de UNBR nu se gaseste in numele 
entitatii Baroul Bacau AFJ cu adresa de sediu din Mihai Viteazu nr. 12D, 

 Constata domniile lor ca Baroul Bacau – UNBR este infiintat prin  statut 
autentificat 205/07.02.2007, verificat de legalitate prin mai multe cercetari 
penale inclusiv de catre procuror de la PCA Bacau si chiar prin calea de atac 
formulata de catre celalalt Barou Bacau AFJ,  ce a fost solutioanat prin 
respingerea plangerii penale formulata de Baroul  Bacau AFJ ca nefondata 
de catre acelasi Procuror General Ionel Sentes, 

 Constata domniile lor existanta practicii juridice in materie de cercetare 
penala impotriva inculpatului Botomei Vasile, sub aspectul acelorasi fapte in 
substanta identice cu faptele care au facut obiectul cercetarii din dosarul 
penal al PCA Bacau, la care s-au pronuntat solutii definitive de scoatere de 
sub urmarire penala, rezolutii definitive de neincepere a urmaririi penale, cat 
si hotarari judecatoresti definitive, dispusa in controlul judiciar efectuat de 
catre instantele judecatoresti de la Judecatoria Bacau si alte instante din tara 
, potrivit dosarului de cercetare penala nr. 14088/180/2011 al Judecatoriei 
Bacau, solutionat favorabil pentru Botomei Vasile prin sentinta penala nr. 
1793 din 10.11.2011, in care s-au facut cercetari penale si s-au rezolutionat 
dosarul penal cu NUP impotriva lui Botomei Vasile, sub aspectul folosirii 
fara drept a denumirii de Baroul  Bacau, a denumirii de UNBR, a denumirii 
de Cabinet avocat si a folosirii insemnelor specifice profesiei de avocat, 

 Pentru ca ulterior aceeasi procurori Iftode Mariana si Ionel Sentes sa 
intocmeasca acte procesuale cu acuzatii de folosire fara drept a denumirii de 
Barou Bacau, de folosire fara drept a denumirii de UNBR, de folosire fara 
drept a denumirii de Cabinet avocat dr. Botomei Vasile, in concurs cu 
infractiunea de exercitare a profesiei de avocat fara drept pentru care exista 
practica juridica anterioara prin care acelasi autor Botomei Vasile a mai facut 
obiectul cercetarii penale in mai multe dosare penale instrumentate de catre 
PCA Bacau, Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, Parchetul de pe langa 
Curtea de Apel Alba Iulia, Parchetul de pe langa Judecatoria Roman, 
Parchetul de pe langa Judecatoria Patlagele din judetul Buzau, toate 
solutionate cu neinceperea urmaririi penale si confirmate prin Hotarari 
judecatoresti definitive, care au atestat exercitarea in conditii de legalitate a 
profesiei de avocat de catre autorul Botomei Vasile denumit titular al 
Cabinetului de avocat doctor Botomei Vasile, autorizat fiscal in baza Legii 
51/1995, cu CIF 21183784, inscris ca avocat definitiv in Baroul Bacau din 
cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, autorizat fiscal cu CIF 
16655686, denumit in continuare barou component al Uniunii Nationale al 
Barourilor din Romania – UNBR, inregistrata si autorizata in baza Lg. 
51/1995, cu CIF 29497286, eliberat de catre Statul Roman prin Ministerul 
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Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu data de 
29 dec. 2011. 

 
Toate aceste hotarari judecatoresti fiind evidentiate in adeverinta nr. 11 

din 15.10.2012, eliberata de Baroul Bacau – UNBR, care atesta ca dl. Botomei 
Vasile este angajat cu contract de munca incheiat pe durata nedeterminata de 
timp, in calitate de avocat, cu functia de decan al Baroului Bacau – UNBR, cu 
incepere din data de 01.08.2010. 

Cer in dosarul penal sa se administreze dosarele de cercetare penala in 
forma in care au fost formate la Parchet si hotararile judecatoresti impreuna cu 
atasarea dosarelor complete de la instanta in care au fost solutionate, pentru 
care prin cercetare judecatoreasca au fost dispuse urmatoarele: 

-Hotararea judecatoreasca definitiva nr. 1077/03.05.2007 dispusa de 
Judecatoria Bacau din dosarul penal nr 2876/180/2007; 

-Hotararea judecatoreasca definitiva nr. 1232/15.06.2009 dispusa de 
Judecatoria Bacau in dosarul penal nr. 5794/180/2009; 

-Hotararea judecatoreasca definitiva nr. 1795/19.10.2009 dispusa de Jud. 
Bacau in dosarul penal nr. 4331/180/2009; 

-Hotararea judecatoreasca definitiva nr. 2015/10.11.2009 dispusa de Jud. 
Bacau in dosarul penal nr. 6971/180/2009; 

-Hotararea judecatoreasca definitiva nr. 1793/10.11.2011 dispusa de Jud. 
Bacau in dosarul penal nr. 14088/180/2011; 

-Hotararea judecatoreasca definitiva nr. 1682/31.10.2012 dispusa de Jud. 
Bacau in dosarul penal nr. 9655/180/2011; 

In fine, pe langa aceste dosare de ancheta penala rezolutionate cu NUP de 
catre parchetele care au efectuat cercetarea, prin ramanerea solutiilor definitive  
prin rezolutii dispuse de catre procurorul ierarhic superior, precum si prin 
cercetarea de legalitate a rezolutiilor ramase definitive prin hotarari 
judecatoresti definitive, mai solicit sa administrati urmatoarele: 

-Decizia civila din 21 feb. 2012, dispusa de Curtea Europeana pentru 
Apararea Drepturilor Omului in cauza dosarului 16294/03, privind SC Bartolo 
Prod Com SRL si Botomei contra Romania, in care reprezentarea si apararea SC 
Bartolo Prod Com SRL in fata Curtii Europene a fost verificata de legalitate pe 
baza actelor comunicate de Baroul Bacau din cadrul UNBR, cu sediul in str. 
Republicii nr. 27, A, 3, in contradictoriu cu Guvernul Romaniei, reprezentat prin 
Ministerul Afacerilor Externe, fiind calificata calitatea de avocat a autorului 
Botomei Vasile, ce a reprezentat pe SC Bartolo Prod Com SRL in calitate de 
aparator ales prin contract de asistenta juridica,  recunoscut de Curtea 
Europeana ca avocat, consemnata calitatea de avocat in considerentele enuntate 
in procedura de judecata de la CEDO, inclusiv prin acordarea de cheltuieli de 
judecata reprezentand onorariul de avocat Botomei Vasile, prin care statul 
Roman a fost condamnat pe temeiul art. 6 pct. 1 din Conventia Europeana cu 
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despagubiri civile in cuantum de 6000 euro si 500 Euro cheltuieli de judecata, 
reprezentand onorariul de avocat Botomei Vasile, sume care au fost executate 
prin virament bancar efectuat in contul Cab. Av. dr. Botomei Vasile de catre 
Ministerul Afacerilor Externe prin Trezoreria Statului Roman din cadrul 
Ministerului Finantelor Publice. 

Toate aceste probatorii conduc fara putinta de tagada la evidenta situatie 
ca aceste doua persoane denumite: 

Procuror Iftode Mariana, sef-sectie la PCA Bacau si 
Procuror General Ionel Sentes la PCA Bacau, 
Au indici de grave probleme de afectiune psihico-medicala, prin aceea ca 

ceea ce vad ca nu are celalalt barou, respectiv denumirea de UNBR in continutul 
propriilor documente de inregistrare fiscala, au apreciat ca o acuzatie impotriva 
mea care sunt salariat angajat la angajatorul Baroul Bacau – UNBR, ce are 
dobandita aceasta denumire prin prezumtia de legalitate ca urmare a actelor de 
cercetare penala care au fost efectuate anterior de catre ceilalti procurori, prin 
hotarari judecatoresti care au fost dispuse si ramase definitive de catre 
instantele judecatoresti de la sectia penala atat cu grade de judecatorii, cu grade 
de Tribunal, cu grade de Curtea de Apel Bacau si ICCJ si pana la cea mai mare 
institutie de control judiciar, de la CEDO, la care Romania are Tratat de aderare 
la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului, precum si la protocoalele 
aditionale acesteia. 

V. Rog respectuos onorata instanta de judecata sa binevoiasca a nu califica 
aceasta aparare ca o lipsa de profesionalism sau necuviinta, dar nu pot fi spuse 
lucrurilor pe nume decat in forma in care ele se manifesta. 

Toate aceste mentiuni va rog respectuos sa binevoiti a consemna ca fiind 
parte componenta din declaratie pe care inteleg sa o dau in calitate de inculpat 
in dosarul 458/32/2013, cu termen de judecata pe fondul cauzei la data de 05 
septembrie 2013, respectiv in conditii de amanare generate de conditii 
procesuale din dosar, sa o apreciati ca declaratie de inculpat la termenul la care 
voi fi audiat sau, dupa caz, la termenul la care se va citi rechizitoriul in sedinta 
publica din dosar. 

Va rog sa mai aveti in vedere faptul ca aceasta declaratie in continutul in 
care este redat presupune mentinerea instantei in stare de audiere pe o durata 
de cel putin 3 ore, motiv pentru care va rog respectuos sa aveti in vedere toate 
cele declarate. 

 
VI. Depun extras din declaratia in cauza din punctul IV al declaratiei si 

memoriului, rugandu-va sa fie apreciata ca memoriu in aparare depus la dosar si 
in egala inteleg ca prezenta sa constituie: 
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PLANGERE PENALA 
 

Prin care subsemnatul Botomei Vasile, fiul lui Vasile si Natalia, nascut la 
data de 07.01.1964 in com. Girov, jud. Neamt, CNP 1640107270583, cu 
domiciliul ales la adresa Birou de Mediere Dr. Botomei Vasile, din Mun. Bacau, 
str. Oituz nr. 33, de profesie mediator, autorizat de Consiliul de Mediere din 
Romania, inscris in Asociatia „Centrul Regional de Mediere Bacau”, cu sediul in 
Mun. Bacau str. Oituz nr. 17, et. 2 si salariat in meseria de avocat, cu functia de 
decan la angajatorul persoana juridica Baroul Bacau din cadrul Uniunii 
Nationale a Barourilor din Romania, autorizat fiscal in baza Legii 51/1995, cu 
activitatile reglementate prin statutul propriu de functionare, incheiat in forma 
autentica si inregistrat la Ministerul Finantelor Publice  - Agentia Nationala de  
Administrare Fiscala, autorizat cu CIF 16655686, impotriva: 

1.Procuror Iftode Mariana, sef-sectie la PCA Bacau si 
2.Procuror General Ionel Sentes la PCA Bacau, 
Pentru savarsirea infractiunilor redate punctual in memoriu cu incepere 

de la data de 8 mai 2013 de aplicarea masurii de retinere si pana la data de 
solutionare a rezolutiei de respingere a plangerii formulata impotriva actelor de 
aducere la cunostinta a materialelor de urmarire penala, solutionata ca fiind 
ramasa fara obiect din data de 6 iunie 2013 de Procurorul General Ionel Sentes.  

Solicit intocmirea actelor de sesizare penala si respectiv de retransmitere 
in conformitate cu dispozitiile de reglementare in materie ale  Legii petitiilor la 
organul competent, inclusiv in forma de plangere penala in al doiea exemplar 
pentru a fi trimisa spre competenta solutionare la Parchetul competent. 

VII.Cer instantei penale sa constate incidenta cauzei de incetare a 
procesului penal impotriva inculpatului Botomei Vasile, prin aplicarea art. 11 
pct. 2, alin b din Cod procedura penala privind clasarea, scoaterea de sub 
urmarire penala, incetarea de sub urmarire penala, achitarea si incetarea 
procesului penal, in cursul judecatii in forma reglementata de art. 11, pct. 2, lit. a 
si respectiv lit. b, cu raportare la art. 10, lit. a-e din  C.p.p., si respectiv cu 
raportare la art. 10 lit. f-j din C.p.p. din dreptul intern roman, cu raportare la art. 
4 Protocolul 7 din Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului, 
art. 1 Protocolul 12 din CEDO, art. 6 (1) si urmatoarele din CEDO. 

VIII.Sustin si invoc nelegalitatea actului de sesizare a instantei. 
Cer instantei sa verifice legalitatea sesizare a instantei, sa constate 

nelegalitatea sesizarii instantei ca urmare a actelor procesuale efectuate nelegal 
de catre procurorul de caz Iftode Mariana si Procurorul General Ionel Sentes, 
prin aplicarea art. 300 (1) si ale art. 300 (2) din C.p.p, partea speciala, cu 
aplicarea art. 197 (1), (2), (3), (4) din C.p.p., denumite incalcari care atrag 
nulitatea. 

IX. Recunosc actele materiale din dosarul de cercetare penala efectuat de 
catre PCA Bacau, pe care le-am intocmit, pe care le-am semnat, pe care le-am 
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eliberat catre terti, pe care le-am exercitat in exercitiul activitatii de salariat 
angajat in meseria de avocat in functia de decan al Baroului Bacau – UNBR, cu 
sediul in str. Republicii nr. 27, A, 3, autorizat cu CIF 16655686. 

X.Nu sunt de acord sa fiu asistat si nici reprezentat de catre un avocat din 
oficiu care sa faca parte din structura Baroului Bacau – AFJ, care indeplineste in 
acelasi timp calitatea de membru component al Baroului Bacau – AFJ apreciat 
in dosar ca parte vatamata si denumit ca parte civila. 

Nu sunt de acord sa fiu asistat de catre un alt avocat din oficiu care provine 
de la un alt barou in contradictoriu cu care am initial procese in vederea obligarii 
organelor de conducere ale acestora ca in exprimarea  libertatii dreptului de 
asociere, reglementat ca principiu constitutional prin Constitutia Romaniei si de 
asemenea ridicat la nivel de principiu de drept european prin CEDO, sa ma 
reprezinta, sa  prezinte ca aparator pentru mine, deoarece sunt intr-o stare de 
conflict de interese cu fiecare dintre aceste structuri denumite in continuare 
Barouri AFJ componente ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romani (al 
treilea UNBR), cu sediul in Mun. Bucuresti str. Splaiul Independentei publicat 
pe website-ul www.mfinante.ro fara acte de autorizare. 

XI.Solicit instantei de judecata sa dispuna acordarea asistentei juridice 
printr-un avocat comunitar, inscris in Tabloul avocatilor din Romania, ca 
membrii din alte barouri afiliale in tarile din Uniunea Europeana. 

XII.Nu sunt de acord si nu recunosc legalitatea incadrarilor juridice 
efectuate prin actul de acuzare. 

XIII.Cer sa fiu judecat pe art. 720 indice 1 din C.p.p. 
XIV.Cer sa judecati cererile depuse anterior la acest dosar cu privire la 

urmatoarele: 
1.Restituirea aparatului laptop, ridicat cu ocazia perchezitiei de la Baroul 

Bacau – UNBR, cu sediul in str. Oituz nr. 33. 
Niciun act din rechizitoriu nu face trimitere la prevalarea vreunei probe 

care sa fi fost obtinuta in procedura informatica de pe memoria aparatului 
laptop. 

Acest laptop este retinut fara justificare legala la Parchet, dupa caz de 
retinere a obiectelor. 

Acest laptop mi se cuvine a mi se elibera pentru ca este absolut necesar in 
exercitiul activitatii profesionale, atat in calitate de organ de conducere denumit 
decan al Baroului Bacau – UNBR, cat mai cu seama in calitate de mediator 
autorizat pentru exercitarea activitatilor profesionale, atat de birou cat si in 
deplasare la instantele judecatoresti din tara, la alte institutii publice, precum si 
ca obiect absolut necesar pentru pregatirea profesionala, rugandu-va sa apreciati 
ca un mijloc de asigurare a dreptului de instruire. 

Detasati va rog respectuos unitatea hard disk din laptop, asa cum au fost 
detasate hard disk-urile din unitatile de calculator, hard-disk-uri care de 
asemenea au ramas la parchet, dupa ce au fost ridicate, fara insa a se evidentia 

http://www.mfinante.ro/
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vreun document care sa fi fost extras din memoria hard-disk-ului pentru a se 
face legatura intre mentinerea acestor bunuri pe durata cercetarii la parchet si 
actele din acuzare. 

2.Cer sa mi se restituie stampilele cu amprenta de Baroul Bacau, cu 
amprenta de cod fiscal al Baroului Bacau,  cu amprenta de UNBR, cu amprenta 
de Cab. Av. Dr. Botomei Vasile, deoarece in cauza acestui dosar nu s-au facut 
cercetari cu privire la persoana juridica denumita Baroul Bacau – UNBR si nici 
cu privire la persoana juridica UNBR si nici cu privire la Cabinet avocat dr. 
Botomei Vasile, fiind efectiv facute cercetari penale ca si cum toate actele 
materiale nu au fi fost emise in numele persoanei juridice denumita Baroul 
Bacau – UNBR si respectiv in numele persoanei juridice denumita UNBR, 
denumita in continuare Botomei Vasile, salariat angajat in meseria de avocat cu 
functia de decan, fiind facute cercetari ca si cum aceste acte materiale ar fi fost 
facute in cadrul celuilalt Barou Bacau – AFJ, cu adresa de sediul in str. Mihai 
Viteazu nr. 12D, in care nu indeplinesc calitatea de membru si nici calitatea de 
salariat. 

3.Cer sa dispuneti cu privire la ridicarea controlului judiciar in totalitate 
impotriva inculpatului Botomei Vasile, rugandu-va sa il apreciati in principal ca 
o egalitate de tratament prin aplicarea principiului de nediscriminare intre 
persoane in situatii identice, cu raportare la ceilalti coinculpati din dosar, asupra 
carora nu s-au identificat motive de control judiciar. 

4.Cer sa dispuneti cu privire la revocarea masurii de obligare de a nu 
parasi tara. 

Aceasta solicitare va rog sa o apreciati in contextul identitatii situatiei de 
fapt care a stat la baza revocarii temporare a masurii de a nu parasi tara care a 
condus la posibilitatea sustinerii in public a tezei de doctorat din 05.07.2013. 

Va rog respectuos sa apreciati absolut necesar prezenta mea  la Consiliul 
National de Acreditare si autorizare a doctorilor in drept din Republica Moldova, 
unde in perioada lunii septembrie si octombrie trebuie sa ma prezint sa mai 
achit o serie de taxe aferente expertizelor postdoctorale aflate in legatura cu 
eliberarea diplomei de doctor in drept ce se realizeaza intr-un cadru oficial in 
prezenta tuturor cercetatorilor stiintifici care au facut examinarea lucrarii 
stiintifice de confirmare a titlului de doctor in drept a autorului Botomei Vasile. 

Nu doresc sa folosesc acest prilej pentru a parasi tara in alte scopuri, 
deoarece eu imi castig painea prin profesia de mediator, unde am biroul de lucru 
in fata Judecatoriei din Bacau, fara a exista nicio suspiciune ca as intentiona sa 
ma sustrag cercetarii judecatoresti prin parasire a tarii. 

In acelasi timp va rog respectuos necesitatea participarii mele la 
deschiderea anului universitar de doctorat in cadrul Universitatii de Stat din 
Moldova, unde cu ocazia noului an scolar se prezinta spre apreciere cu titlu de 
manual, cartea editata in coautorat de catre dr. Vasile Botomei – Avocat, 
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mediator din Romania, cu excelenta sa cercetator stiintific expert in doctorat, 
conf. univ. dr. habilitat Teodor Carnat din Republica Moldova. 

Aceasta carte a fost lucrata inclusiv in perioada in care am fost in stare de 
arest preventiv in arentul IPJ Bacau, iar la acest termen o prezint in stare de 
matrita cu un numar de 473 de pagini, urmand a fi editat un numar de 500 de 
exemplare prin editura Vicovia din Bacau in vederea folosirii ca material de 
documentare pentru studenti, masteranzi, doctoranzi si cercetatori stiintifici din 
Republica Moldova. 

Anexez copii dupa copertile acestei carti si cuprinsul acestei carti, urmand 
ca sa depun la dosarul cauzei spre administrare si un exemplar editat tipografic, 
cu atat mai mult cu cat trateaza aspecte care in substanta sunt identice cu 
obiectul acuzatiei din dosar. 

Anexez manualul de pregatire pentru admiterea in profesia de avocat, 
editat de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania prin Baroul Bacau – 
UNBR din 2010, in numar de 267 de pagini, pe care l-a studiat partea vatamata 
Chirila Filip Andreea, mai inainte de a se prezenta la examenul de admitere 
organizat de Baroul Bacau – UNBR si care de altfel a stat ca material bibliografic 
pentru pregatire la toate persoanele care au solicitat inscrierea la examenul 
organizat de persoana juridica Baroul Bacau – UNBR, prin decan Botomei 
Vasile. 

 
XV. Mentinem motivele de fapt si de drept invocate in cererile depuse 

anterior la dosar.  
 
Va rog sa ma iertati in conditiile in care veti aprecia vreo stare de 

inconvenienta in legatura cu apararile mele, insa va rog sa apreciati ca tot ceea 
ce am declarat in acest memoriu este expresia aprecierii in domeniul stiintific a 
unui numar de 10 cercetatori stiintifici universitari cu titlul de profesori 
universitari doctori care au facut obiectul examinarii in Consiliul Stiintific 
Specializat din 05.07.2013, multumita gratiei distinsei doamne judecator 
Carmen Caliman, care mi-a acordat dreptul de revocare temporara a masurii de 
obligare de a nu parasi tara, singurul drept care mi-a permis sa sustin in public 
teza de doctorat si care pentru mine ramane toata viata un om care il iubeste pe 
Dumnezeu. 

Acelasi tratament stiintific si apreciare este dat si prin numarul de 20 de 
cercetatori stiintifici, profesori universitari, care au examinat actele materiale 
din aplicatia tezei de doctorat Botomei Vasile la Seminarul Stiintific Specializat 
Interuniversitar de Profil, la Specialitatea 12.00.02 – Drept public 
(administrativ) din 15.12.2010. 

Acelasi tratament stiintific este dat si prin numarul de 22 de cercetatori 
stiintifici, profesori universitari, care au examinat actele materiale din aplicatia 
tezei de doctorat Botomei Vasile la examenul catedrei de drept constitutional si 



25 
 

drept administrativ al Universitatii de Stat din Moldova, privind valoarea 
stiintifica si aplicativa a tezei de doctorat ca aplicatia la pluralismul 
organizatiilor profesionale de aparare prin mai multe barouri la nivel judetean si 
mai multe unbr-uri la nivel national sustinut la 25 dec. 2009 in cadrul 
Universitatii de Stat din Moldova. 

Ma rog bunului Dumnezeu sa beneficiez de ajutorul domniei Dvs. distinsa 
doamna Presedinte/ distinse domnule Presedinte prin exercitarea rolului activ 
in administrarea actelor necesare in aparare in vederea denumirii nevinovatiei 
mele si aprecierii achitarii pentru infractiunile pentru care sunt judecat, dupa 
caz pentru incetarea procesului penal prin aplicarea art. 4 din Protocolul 7 al 
Conventiei Europene cu raportare la normele de drept intern, in forma 
reglementata de art. 11, pct. Lit. b, cu trimitere le art. 10 (1) lit. j din C.p.p. 

 
Transmis informatic de pe mail botomei.vasile@yahoo.com pe mail ca-

bacau@just.ro, azi, data de 04.09.2013, orele 10.50, in trei exemplare, impreuna 
cu atasamentele din anexa. 

 
Primiti, va rugam, distinsa doamna/ distinse domnule cele mai alese 

consideratii din partea noastra!  
 

 
Semneaza,                                                                         04.09.2013  
Dr. Vasile Botomei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamnei/Domnului Presedinte al Curtii de Apel Bacau, 
Sectia Penala 

mailto:botomei.vasile@yahoo.com

