
Domnule Procuror General,

Subsemnatul  Curpăn  Vasile-Sorin,  domiciliat  în  mun.  Bacău,  prin  prezenta 
formulez  plângere  penală,  în  temeiul  dispoziţiilor  art.  222 Cod Procedură  Penală,  în 
raport cu făptuitorul Botomei Vasile, cu domiciliul  la sediul profesional aflat  în mun. 
Bacău, str. Oituz, nr. 33, jud. Bacău, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 5 din 
O.U.G. nr. 31/2002. 

În fapt:

La data de 25.10.2013 am primit prin posta electronică de la făptuitorul Botomei 
Vasile, adresa nr. 60/25.10.2013 emisă de Biroul de Mediere Doctor Botomei Vasile în 
care se specifica, printre altele, intenţia domniei sale de a conferi titlul de membru de 
onoare post-mortem unor personalităţi ale României, printre care se numără şi Mareşalul 
Ion Antonescu, considerat  de legislaţia  în vigoare a ţării  noastre  ca fiind criminal  de 
război. Prin adresă mi se solicita în mod imperativ să apreciez în privinţa oportunităţii 
unui astfel de demers ce urma a fi intreprins de către făptuitor, uzând de presupusa sa 
calitate de Preşedinte al U.N.B.R. – Structura Botomei.

Ulterior  am  constatat  că  a  fost  emisă  Hotărârea  nr.  61/25.10.2013  de  către 
U.N.B.R. – Structura Botomei prin care la punctul 1.1. litera c) s-a conferit calitatea de 
membru de onoare a U.N.B.R. Mareşalului Ion Antonescu, criminal de război – conform 
O.U.G. nr. 31/2002.

Am fost informat de numitul Burleanu Cosmin-Ştefan de faptul că a fost publicată 
această hotărâre pe site-ul profesional al făptuitorului –  www.botomeivasile.ro -  şi am 
vizualizat-o. 

Prin  publicarea  pe  site  a  hotărârii  nr.  61/25.10.2013  emisă  de  U.N.B.R.  – 
Structura Botomei s-a încălcat art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002 în sensul că s-a promovat 
cultul persoanei vinovate de săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi omenirii, în speţă a 
Mareşalului Ion Antonescu.

Publicarea pe site a hotărârii respective a avut aptitudinea de a aduce la cunoştinţa 
publicului manifestarea prin care s-a promovat cultul unui criminal de război, în sensul 
O.U.G. nr. 31/2002. 

În consecinţă considerăm că prin întocmirea şi aducerea la cunoştinţă publică pe 
site-ul profesional personal de către făptuitor a înscrisului prin care se promovează cultul 
personalităţii unei persoane fizice considerată de lege a fi vinovată de săvârşirea unor 
crime contra păcii şi omenirii, întruneşte conţinutul constitutiv – atât sub aspect obiectiv 
cât şi sub aspect subiectiv – a infracţiunii prevăzută de art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Facem  precizarea  că  făptuitorul  Botomei  Vasile  a  mai  încălcat  anterior 
prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002 în sensul că pe site-ul său personal profesional a 
mai promovat personalitatea Mareşalului Ion Antonescu la data de 26.11.2012 când a 
preluat parţial un articol din publicaţia on-line Jurnalul de Bacău ( www.jdb.ro ) omiţând 
să specifice faptul că acţiunea sa constituie infracţiune – lucru precizat fără echivoc în 
articolul iniţial.

Pe data de 23.08.2013 făptuitorul Botomei Vasile a publicat un nou articol elogios 
la adresa Mareşalului Ion Antonescu, din care spicuim:  “Din punct de vedere stiintific, 
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ziua de 23 august marcheaza dualitatea dintre Maresalul Ioan Antonescu, iubitor de neam 
si tara, conducatorul militar al Romaniei din cel de Al Doilea Razboi Mondial, denumit 
Razboiul Sfant pentru eliberarea pamantului stramosesc, pe de o parte si Regele Mihai, 
fiul Regelui dictator Carol al II-lea, caruia ii placea sa i se spuna Mihai I, echivalentul 
tradatorului neamului romanesc pe vreme de razboi.” .

Activitatea repetată, am spune noi, în formă continuată desfăşurată de făptuitorul 
Botomei  Vasile  denotă  o  persistenţă  infracţională  deosebită  constând  în  promovarea 
personalităţii  Mareşalului Ion Antonescu, deşi  această activitate  este interzisă de lege, 
fiind incriminată de art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002. 

Probatorii:

Ataşăm la prezenta plângere:

1. print screen după pagina de contact a site-ului făptuitorului;
2. Hotărârea nr. 61/25.10.2013;
3. Adresa nr. 60/25.10.2013;
4. Articolul  de  pe  site-ul  botomeivasile.ro  cu  indicarea  paginii  web  din  data  de 

26.11.2012;
5. Articolul  de  pe  site-ul  botomeivasile.ro  cu  indicarea  paginii  web  din  data  de 

23.08.2013;
6. Articolul  de  pe  site-ul  botomeivasile.ro  cu  indicarea  paginii  web  din  data  de 

26.10.2013;
7. Articolul de pe site-ul www.jdb.ro cu indicarea paginii web din data 26.11.2012;
8. O.U.G. nr. 31/2002.

În drept:

Fapta  săvârşită  de  numitul  Botomei  Vasile  întruneşte  conţinutul  constitutiv  a 
infracţiunii prevăzută de art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002, pentru care vă solicit efectuarea 
urmăririi  penale  şi,  în  cazul  dovedirii  vinovăţiei  făptuitorului,  să  dispuneţi  trimiterea 
acestuia în judecată penală. 

30.10.2013

Domnului Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.
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