
Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul  Curpăn  Vasile-Sorin,  în  calitate  de  reclamant, 

domiciliat  în  mun.  Bacău, chem  în  judecată  civilă  pe  pârâta  Uniunea 

Națională a Barourilor din România –U.N.B.R. – structura Botomei, C.I.F. 

29497286, cu sediul în mun. București, Sector 1, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 

17-19, ap. 9, 10, 11 pentru ca pe baza probelor ce se vor administra să obligaţi 

pârâta la plata contravalorii salariului - indemnizaţiei ce urma a fi încasat din 

momentul  suspendării  din  funcţie  –  04.06.2013  –  şi  până  la  momentul 

pronunţării judecătoreşti civile, pentru indemnizaţia deja neîncasată şi obligarea 

lunară  la  plata  contravalorii  salariului  -  indemnizaţiei  până  la  momentul 

rămânerii  definitive  a  hotărârii  judecătoreşti  penale.Solicit  salariul  – 

indemnizaţia  ce  ar  fi  fost  realizat  în  condiţiile  în  care  nu  s-ar  fi  produs 

suspendarea  din funcţie  ca  urmare  a  punerii  în  mişcare  a  acţiunii  penale  şi 

trimiterii în judecată a subsemnatului în dosarul nr. 458/32/2013 aflat pe rolul 

Secţiei Penale a Curţii de Apel Bacău.  

În fapt:

În cursul lunii iunie 2012 am participat în calitate de membru al comisiei 

de examinare la examenele de accedere în profesia de avocat sustinute de doi 

candidaţi la Baroul Bacău – UNBR structura Botomei. Cooptarea în comisia de 

examinare a avut loc în luna martie 2012 la solicitarea conducătorului entităţii 

juridice dl. Botomei Vasile. Ca urmare a activităţii desfăşurate la comisia de 

examinare am fost învinuit, cercetat, inculpat şi trimis în judecată de Parchetul 
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de pe lângă Curtea de Apel Bacău, fiind suspendat din funcţie începând cu data 

de 04.06.2013.  

Precizez  că  activitatea  desfăşurată  la  comisia  de  examinare  pentru 

accederea în profesia de avocat la Baroul Bacău – UNBR structura Botomei s-a 

circumscris  regulamentelor  şi  normelor  interne ale acestei  persoane juridice, 

comisia  fiind practic  în raporturi  de prepuşenie  faţă  de entitatea juridică.  În 

privinţa conducătorului persoanei juridice care era şi preşedintele comisiei de 

examinare raportul de subordonare faţă de persoana juridică rezultă din însăşi 

activitatea desfăşurată de dumnealui. În privinţa subsemnatului în calitatea mea 

de  colaborator  extern  activitatea  se  materializa  în  corectarea  şi  notarea 

lucrărilor, alături de preşedintele comisiei, activitate desfăşurată în numele şi pe 

seama persoanei juridice Baroul Bacău – UNBR structura Botomei. 

Ca urmare a activităţii desfăşurate în numele şi pe seama Baroului Bacău 

–  UNBR  structura  Botomei  am fost  invinuit,  cercetat,  inculpat  şi  trimis  în 

judecată fapt ce a generat suspendarea mea din funcţia de judecător pe durata 

judecării cauzei penale.

Ca urmare a activităţilor procesuale desfăşurate de Ministerul Public prin 

intermediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău datorate participării 

mele la comisia de examinare organizată de persoana juridică pârâtă – Baroul 

Bacău – UNBR structura Botomei – am fost pus în imposibilitatea de a încasa 

indemnizaţia lunară aferentă funcţiei şi  gradului de judecător de judecătorie. 

Având  în  vedere  culpa  persoanei  juridice  pârâte  în  privinţa  organizării  şi 

desfăşurării examenului de admitere în profesia de avocat coroborat cu faptul în 

respectiva  comisie  subsemnatul  a  avut  calitatea  de  colaborator  extern 

materializată doar în corectarea şi notarea lucrărilor solicităm onoratei instanţe 

de judecată să admită acţiunea pe care am formulat-o şi  să oblige pe pârâtă 

Baroul  Bacău  –  UNBR structura  Botomei  la  plata  contravalorii  salariului  - 

indemnizaţiei  ce  urma  a  fi  încasat  din  momentul  suspendării  din  funcţie  – 
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04.06.2013  –  şi  până  la  momentul  pronunţării  judecătoreşti  civile,  pentru 

indemnizaţia deja neîncasată şi obligarea lunară la plata contravalorii salariului 

- indemnizaţiei până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti 

penale.

Prezenta  cerere  de  chemare  în  judecată  derivă  din  acţiunea  penală 

exercitată în dosarul penal nr. 458/32/2013 aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău – 

Secţia  Penală,  fiind  scutită  de plata  taxei  judiciare  de timbru şi  a  timbrului 

judiciar aferent.

Anexez la  prezenta  lista  cu membri  comisiei  de examinare  afișată  pe 

www.unbr.info.

Depunem prezenta  cerere  introductivă în dublu exemplar,  unul  pentru 

onorata instanţă de judecată şi altul pentru comunicarea către pârâtă.

Data Semnătura
9.12.2013 Curpăn Vasile-Sorin

Domnului Preşedinte a Judecătoriei Bacău, judeţul Bacău.
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