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Uninunea Nationala a Baroului din Romania – UNBR, subscrie la Declaratia 

Presedintelui Romaniei Traian Basescu de condamnare a sistemului comunist din 

Romania. Se apreciaza din punct de vedere stiintific ca actul istoric al Presedintelui 

asumat in Parlamentul Romaniei in Camerele reunite din 18.12.2006, refera si la 

victimile din justitia de formare si aplicatie stalinista, care a condamnat ministri din 

Guvernul Antonescu, din timpul Regelui Mihai. 

Dupa trecerea a 7 ani de la actul istoric al Presedintelui Romaniei, rezultatele 

Declaratiei, au fost implementate de Uninunea Nationala a Baroului din Romania – 

UNBR, prin propunerea de acordare a titlului de membru de onoare al fostului Prim-

Ministru al Romaniei, care a cazut victima justitiei staliniste instaurata dupa 

23.aug.1944. 

       Dr. Av. Vasile Botomei / 30.12.2013 

 

„Ca sef al statului roman, condamn explicit si categoric sistemul comunist din Romania, 

de la infiintarea sa, pe baza de dictat, in anii 1944-1947 

si pina la prabusire, in decembrie 1989. Luind act de 

realitatile prezentate in Raport, afirm cu deplina 

responsabilitate: Regimul comunist din Romania a fost 

ilegitim si criminal. Condamnind sistemul comunist din 

Romania, imi afirm admiratia pentru eroismul celor care 

s-au opus dictaturii, de la luptatorii din rezistenta si 

militantii partidelor politice anihilate de comunisti si 

pina la disidentii si opozantii perioadei Ceausescu. Aduc aici, in sesiunea solemna a Camerelor 

reunite ale Parlamentului roman, un omagiu marilor oameni de stat ca Iuliu Maniu, Ion 

Mihalache, Dinu Bratianu si Ion Flueras, martirilor Bisericilor precum Iuliu Hossu, Sandu 

Tudor, Vladimir Ghika, Richard Wurmbrand, Márton.” 

Articol preluat din : 

*http://www.observatorcultural.ro/Traian-Basescu-

a-condamnat-comunismul-si-a-cerut-scuze-

victimelor*articleID_16727-articles_details.html 

*Imagini preluate din Ziarul de Garda Bacau 
Pomenirea eroilor neamului si marilor 
conducatorilorRomani. 
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Nota: 
Materiralele publicate sunt de natura stiintifica cu caracter de cercetare a opiniilor 

publice din partea persoanelor care au autoritatea de exprimare a punctelor de vedere. 
Orice obiectiuni in legatura cu materialele publicate, urmeaza a fi apreciate    intr-un 

cadru stiintific si luate in considerare in conditiile transmiterii identitatii persoanei care le 
face, semnarea materialului, si trimiterea acestora pe adresa de email 
botomei.vasile@yahoo.com , cu titlu de referinte la publicatiile stiintifice. 
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