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Judecatoria Bacau 

Dosar penal nr.16700/180/2012 

Termen 07.10.2013 

 

 

Domnule Presedinte, 

 

     Dr.Vasile Botomei, din Bacau, Str.Republicii, nr. 27, A, 4, cu 

domiciliul procesual ales la adresa din mun. Bacau, str. Oituz, nr.33, 

parte in dosar, pentru termenul din data de 07.10.2013, formulez  

               

MEMORIU 

 

 Prin care formulez urmatoarele cereri: 

 

1) Solicit sa constatati starea de fapt de incetare de drept a 

functionarii  persoanei juridice Baroul Bacau AFJ, cu adresa de sediu in 

str.Mihai Viteazu, nr.12, D, CUI 944491, din data de 7.12.1992, publicata 

de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pentru Ministerul 

Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala, asa cum 

rezulta din Actul administrativ nr.264893/17.07.2013, emis de ONRC 

prin director general, din care citam: 

 “Potrivit dispozitiilor art.1 alin (1) din Legea nr.26/1990 privind 
registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inainte de inceperea activitatii economice, au obligatia sa 
ceara imatricularea sau, dupa caz, inregistrarea in registrul comertului 
urmatoarele persoane fizice sau juridice: persoane fizice autorizate, 
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, societatile, 
companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome, grupurile 
de interes economic, societatile cooperative, organizatiile cooperatiste, 
societatile europene, societatile cooperative europene si grupurile 
europene de interes economic cu sediul principal in Romania, precum si 
alte persoane fizice si juridice prevazute de lege. 
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 In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), respectiv ale art. 17 
alin. (1) din O.G. nr. 26/2000, asociatiile si fundatiile dobandesc 
personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a caror circumscriptie teritoriala 
isi au sediul. 
 Aceste prevederi au abrogat dispozitiile Legii nr. 21/1924 pentu 
persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), potrivit carora personalitatea 
juridica se acorda  asociatiilor si asezamintelor fara scop lucrativ sau 
patrimonial de catre tribunalul civil in circumscriptia caruia s-au 
constituit, pe baza cererii celor direct interesati. In termen de trei luni 
dupa inchiderea bilantului, o copie in doua exemplare dupa conturile 
prevazute in lege se inaintau ministerului sub controlul si autoritatea 
caruia se gasea persoana juridica iar ministerul, dup ace verifica 
conturile primite, inapoia directia persoanei juridice un exemplar vizat, 
iar celalalt exemplar se pastra in arhiva ministerului. 
 In ceea ce priveste solicitarea petentului, va invederam faptul ca, 
astfel cum rezulta din informatiile afisate pe site-ul www.mfinante.ro, 
Sectiunea informatii fiscal si bilanturi, “BAROUL BACAU AFJ” 
figureaza inregistrat in evidentele fiscal cu codul unic de 
identificare 944491, din data de 7.12.1992, conform actului de 
autorizare reprezentat de Decretul nr.281/1954 si Decretul-Lege 
nr.90/1990, ultima situatie financiara anuala depusa la unitatea 
teritoriala a Ministerului Finantelor Publice “de catre entitatile care 
au aplicat ordinul ministerului finantelor pubice nr. 
1969/2007 privind aprobarea reglementarillor contabile 
pentru persoanele juridice fara scop patrimonial” fiind cea 
aferenta anului 2012. 
 Fata de solicitarea petentului, precizam ca actele normative care 
figureaza ca stand la baza inregistrarii fiscale a “Baroului Bacau” 
reglementau organizarea si exercitarea avocaturii in Romania. 
 Ulterior, Legea nr.51/1995 pentru organizarea si 
exercitarea profesiei de avocat a stipulat, la art.76 alin. (3) 
faptul ca “Actualele birouri de avocati, prevazute de Decretul-
lege nr.90/1990 privind unele masuri pentru organizarea si 
exercitarea avocaturii in Romania, isi pot continua activitatea, 
in acelasi conditii, pe o perioada de 3 ani de la intrarea in 
vigoare a prezentei legi.” 
 

 2) Solicit sa verificati daca Baroul Bacau AFJ, cu sediul in 

Mun.Bacau, str.Mihai Viteazu, nr.12, D, CUI 944491 din 07.12.1992 

autorizat prin Decretul nr.281/1954 si Decretul-lege nr.90/1990, 

abrogate prin Legea 51/1995, mai indeplineste conditiile legale de a fi 

parte in proces, in numele Baroului Bacau, ca parte vatamata sau/si ca 

http://www.mfinante.ro/
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parte civila, iar daca nu veti gasi documente doveditoare in acest sens, 

solicitam sa dispuneti scoaterea de pe conceptul dosarului penal a 

Baroului Bacau, cu sediul in Mun.Bacau, str.Mihai Viteazu, nr.12, D. 

 

 3) In conditiile in care veti constata ca Baroul Bacau AFJ nu 

indeplineste conditiile pentru a fi parte in proces, pe cale de consecinta 

solicit sa constatati lipsa calitatii de reprezentant in dosar a fiecarui 

avocat care figureaza ca membru inscris pe Tabloul Avocatilor al 

persoanei juridice Baroul Bacau AFJ, pe considerentele ca actele 

subsecvente ale unei persoane juridice publicata ca acte normative de 

autorizare incetate de drept sunt acte acte juridice lipsite de eficienta 

juridica, prin aplicarea sanctiunii nulitatii actului care atesta mandatul 

de reprezentare in forma depusa la dosar prin imputerniciri avocatiale, 

contracte de asistenta juridica si reprezentare, delegatii de asistenta 

juridica din oficiu, emise sub titulatura Baroului Bacau AFJ. 

 

 4) Solicit sa constatati in procesul penal intervenirea cerintelor 

reglementate de art.712 din Codul penal, cu privire la existenta motivelor 

de dizolvare a persoanei juridice, cu sesizarea institutiei Ministerului 

Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la care 

este inregistrat si publicat Baroul Bacau AFJ in baza actelor normative 

abrogate, reprezentate de Decretul nr.281/1954 si Decretul-Lege 

nr.90/1990. 

 - art.712  “Pedepsele complementare prevazute în art. 531alin. 3 lit. 
a) si b) nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si 
organizatiilor religioase ori apartinând minoritatilor, constituite potrivit 
legii.” 

- art. 531 alin. 3  “Pedepsele complementare sunt: 
a) dizolvarea persoanei juridice; 
b) suspendarea activitatii persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la un 
an sau suspendarea uneia dintre activitatile persoanei juridice în 
legatura cu care s-a savârsit infractiunea pe o durata de la 3 luni la 3 
ani;” 
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-art.532, alin.1 “Aplicarea si executarea pedepselor complementare 
în cazul persoanei juridice: 

Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se 
dispune atunci când instanta constata ca, fata de natura si gravitatea 
infractiunii, precum si fata de împrejurarile în care a fost savârsita, 
aceste pedepse sunt necesare.” 
 

In considerarea acestor cereri, prin care va rog sa apreciati asupra 

incetarii de drept a functionarii persoanei juridice Baroul Bacau AFJ, cu 

adresa de sediu in str.Mihai Viteazu, nr.12, D, va rog sa coroborati 

dispozitiile de reglementare ale art.76, alin.3 din Legea 51/07.06.1995, 

cu dispozitiile art.9 si art.51 (2) din Constitutie si art.194, art.196 din 

Noul Cod Civil, cu privire la urmatoarele: 

-Art.9 Constitutie: “Sindicatele, patronatele şi asociaţiile 
profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor 
lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor 
lor.” 

-Art.51 (2) Constitutie: “Organizaţiile legal constituite au dreptul 
să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.” 

-Art. 194, Noul Cod Civil,  Modurile de înfiinţare: 
(1) Persoana juridică se înfiinţează: 

a) prin actul de înfiinţare al organului competent, în cazul autorităţilor şi 
al instituţiilor publice, al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi al 
operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către 
unităţile administrativ-teritoriale. În toate cazurile, actul de înfiinţare 
trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică sau instituţia 
publică este persoană juridică; 
b) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat, în 
condiţiile legii; 
c) în orice alt mod prevăzut de lege. 

(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de înfiinţare se 
înţelege actul de constituire a persoanei juridice şi, după caz, statutul 
acesteia.” 

-Art. 196, Noul Cod Civil, Cauzele de nulitate 
“(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, 
declarată de instanţa judecătorească numai atunci când: 
a) lipseşte actul de înfiinţare sau nu a fost încheiat în forma autentică în 
situaţiile anume prevăzute de lege; 
b) toţi fondatorii sau asociaţii au fost, potrivit legii, incapabili, la data 
înfiinţării persoanei juridice; 
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c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor 
moravuri; 
d) lipseşte autorizaţia administrativă necesară pentru înfiinţarea 
acesteia; 
e) actul de înfiinţare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de 
activitate; 
f) actul de înfiinţare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale 
asociaţilor ori capitalul social subscris şi vărsat; 
g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind patrimoniul iniţial sau 
capitalul social minim, subscris şi vărsat; 
h) nu s-a respectat numărul minim de fondatori sau asociaţi prevăzut de 
lege; 
i) au fost nesocotite alte dispoziţii legale imperative prevăzute sub 
sancţiunea nulităţii actului de înfiinţare a persoanei juridice. 
(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a), c)-g) se sancţionează cu 
nulitatea absolută.” 
 

Din cercetarile efectuate prin Actul administrativ 

nr.264893/17.07.2013, emis de ONRC, comunicat spre stiinta autorului 

Botomei Vasile, denumit in continuare reprezentant legal/presedinte al 

Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-UNBR, autorizata fiscal in 

baza Legii 51/1995 cu CIF 29497286, cu sediul in Mun.Bucuresti, 

Str.Nicolae Balcescu, nr.17-19 si adresa de comunicare a actelor de 

procedura la sediul secundar din Mun.Bacau, str.Oituz, nr.33, rezulta 

fara putinta de tagada, urmatoarele:  

-“astfel cum rezulta din informatiile afisate pe site-ul 
www.mfinante.ro, Sectiunea informatii fiscal si bilanturi, “BAROUL 
BACAU AFJ” figureaza inregistrat in evidentele fiscal cu codul 
unic de identificare 944491, din data de 7.12.1992, conform 
actului de autorizare reprezentat de Decretul nr.281/1954 si Decretul-
Lege nr.90/1990” 

-“Fata de solicitarea petentului, precizam ca actele normative care 
figureaza ca stand la baza inregistrarii fiscale a “Baroului Bacau” 
reglementau organizarea si exercitarea avocaturii in Romania.” 

 
Invoc in sustinerea cererii art.4, cu raportare la art.6, art.171, 

art.174, art.197, C.proc.pen.: 
-Art. 4, “Rolul activ 
Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sunt obligate 

să aibă rol activ în desfăşurarea procesului penal.” 
-Art. 6, “Garantarea dreptului de apărare 

http://www.mfinante.ro/
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Dreptul de apărare este garantat învinuitului, inculpatului şi celorlalte 
părţi în tot cursul procesului penal. 
În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să asigure 
părţilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile 
prevăzute de lege şi să administreze probele necesare în apărare. 
Organele judiciare au obligaţia să-l încunoştinţeze, de îndată şi mai 
înainte de a-l audia, pe învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care 
este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi să-i asigure posibilitatea 
pregătirii şi exercitării apărării. 
Orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul procesului 
penal. 
Organele judiciare au obligaţia să încunoştinţeze pe învinuit sau 
inculpat, înainte de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul de a fi 
asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de 
ascultare. În condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege, organele judiciare 
sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice a 
învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales.” 
 
 In legatura cu aceste cereri solicit instantei de judecata sa 

administreze urmatoarele probe: 

 -cererile si memoriile formulate in aparare de 

invinuitul/inculpatul Botomei Vasile in dosarul de la parchet, prin care 

s-a solicitat administrarea de inscrisuri in contradcitoriu cu Baroul 

Bacau AFJ, cu adresa de sediu in Mun.Bacau, str.Mihai Viteazu, nr.12, 

D, spre a se face dovada inregistrarii in conformitate cu dispozitiile de 

reglementare aflate in vigoare la data cercetarii, fiind depuse ca probe 

extrase de pe site-ul mfinante.ro, din care rezulta ca aceasta perosna 

juridica functioneaza in baza unor acte abrogate, in raport de care 

procurorul de caz a facut aprecierea ca acest atribut apartine instantei de 

judecata si nu procurorului de caz. 

 Astfel fiind, de vreme ce procurorul de caz in mod intentionat a 

omis sa efectueze aceasta cercetare, va rog sa apreciati ca aceasta cerere 

nu excede obiectului cauzei, avand in vedere ca infractiunile care fac 

obiectul cercetarii se propun a fi raportate la Baroul Bacau AFJ. 
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 Fara a se administra aceste probe, urmeaza ca instanta sa 

aprecieze ca inadmisibile pretentiile civile formulate de Baroul Bacau 

AFJ.  

 

 5) In subsidiar, in conditiile in care veti aprecia ca aceste cereri 

sunt de natura a fi cercetate de catre parchet, va rugam respectuos sa 

binevoiti a constata urmatoarele: 

 a)nelegalitatea actului de sesizare penala, denumit rechizitoriu, 

intocmit de catre parchet, sub aspectul incompletei cercetari efectuate de 

catre procurorul de caz, cu privire la persoana juridica Baroul Bacau 

AFJ, in contradictoriu cu care s-a efectuat cercetarea penala, conform 

dispozitiilor art.300, C.proc.pen, asemenea si fata de Baroul Bacau-

UNBR, care in plan comparat este autorizat in baza Legii 51/1995, CIF 

16655686. 

 b)nelegalitatea masurilor dispuse de procurora si a actelor de 

urmarire penala efectuate in dosarul de la parchet, prin efectuarea 

acestora cu participarea de avocati inscrisi in Baroul Bacau AFJ; 

 c)reaua-credinta, dupa caz grava neglijenta a actelor efectuate de 

procuror, fata de care va rog sa sesizati Consiliul Superior al 

Magistraturii si Ministerul Justitiei, conform prevederilor OG 27/2002, 

cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la Legea 61/2013, 

urmand sa dispuneti prin incheiere de sedinta inaintarea sesizarii la 

institutiile competente pentru realizarea cercetarii disciplinare si 

dispunerea masurilor aferente. 

  

 Prezentul memoriu, impreuna cu motivele de fapt si de drept 

invocate in cerere, constituie: 

 

6) Cerere de sesizare depusa la dosarul instantei, rugandu-va sa 

dispuneti prin incheiere de sedinta in contradictoriu cu partile din dosar, 



 8 

sesizarea de catre instanta a Inspectiei Judiciare din cadrul Ministerului 

de Justitie, respectiv a Consiliului Superior al Mahgistraturii, in atentia 

Comisiei de Disciplina pentru procurori, in vederea efectuarii de 

cercetari potrivit art.99 si urmatoarele din legea 303/2004, modificata si 

completata, cu raportare la Legea 317/2004, in vederea efectuarii 

cercetarilor disciplinare indreptate impotriva procurorului de caz, care a 

facut cercetarea incompleta in dosarul de la parchet, rugandu-va sa-l 

identitifcati in raport de actele intocmite in dosarul penal. 

7) Cerere de sesizare a Consiliului National pentru Combaterea 

Discriminarii, cu sediul in Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 

Bucuresti, impotriva procurorului de caz, rugandu-va sa procedati la 

identificarea domniei sale,in vederea efectuarii de cercetari pe motiv de 

discriminare intre persoane, in forma reglementata de art.1 din 

Protocolul 12 la Conventie, transpusa in dreptul intern prin OG 

137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, modificata prin Legea 61/2013, urmand sa se comunice la 

dosar masurile dispuse. 

 

Mentin motivele de fapt si de drept, precum si cererile inregistrate 

la termenele anterioare. 

 

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

cele mai alese consideratii din partea mea ! 

     

   Dr.Vasile Botomei                                                01.10.2013 

   

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei Bacau,  

Sectia Penala 


