
Către 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava

Domnule procuror general,

Subsemnatul, Bota Pompiliu, din Bucureşti, str. …., în temeiul prev. art. 221 
c.p.p., formulez

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva procurorului Bujorean Dragoş din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecatoria Suceava pentru încălcarea art. 189 C.P. alin. 1 şi 4:

Lipsirea de libertate in mod ilegal

    (1)Lipsirea  de  libertate  a  unei  persoane  in  mod  ilegal  se  pedepseste  cu  
inchisoare de la 3 la 10 ani.

……………………………………………………………………………

    (4)Daca pentru eliberarea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana  
juridica,  o  organizatie  internationala  interguvernamentala  sau  un  grup  de  
persoane sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un anumit act, pedeapsa este  
inchisoarea de la 7 la 18 ani.

cu aplicarea hotărârii CEDO - Creangă vs România (M. Of. nr. 613/27.08.2012).

MOTIVE

La data de 28 iunie 2013, ora 6, o echipă de poliţişti de la IPJ Suceava şi 
IGPR, coordonată prin telefon (din Suceava) de procurorul supraveghetor Bujorean 
Dragoş, 

a descins la domiciliul meu din Bucureşti, str. …. şi ulterior la sediul UNBR 
din Bucureşti, str. Academiei, nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3 Bucureşti, unde a 
efectuat o percheziţie autorizată de Judecătoria Suceava.

După  încheierea  percheziţiei  domiciliare,  poliţiştii  m-au  dus  cu  maşina 
poliţiei la sediul UNBR din Bucureşti, str. Academiei, nr. 4-6, unde au efectuat o a 
doua percheziţie.
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http://lege5.ro/MonitorOficial/mongezdimrzgy/monitorul-oficial-partea-i-nr-613-27-08-2012


În timpul ambelor percheziţii am fost mereu însoţit de câte un poliţist sau 
agent ,,mascat”, inclusiv la toaletă.

La  încheierea  percheziţiilor,  în  baza  unui  mandat  de  aducere  eliberat  de 
procurorul  Bujorean  Dragoş,  am fost  obligat  de  poliţişti  să  urc  în  maşina  IPJ 
Suceava şi am fost transportat împotriva voinţei mele, la sediul Parchetului de pe 
lângă Judecatoria Suceava.

 

După ce am ajuns la sediul Parchetului de pe lângă Judecatoria Suceava, am 
fost ţinut pe holul parchetului circa o oră, încadrat de doi poliţişti.

La ora 2345, după o audiere formală, procurorul Bujorean Dragoş m-a reţinut 
pentru 24 de ore, în baza unei ordonanţe.

În timpul ,,audierii”, am fost ,,asistat” de o persoană pe care nu o cunoşteam 
şi care nu a putut să-şi probeze calitatea de avocat.

În intervalul de 1745 ore, de la ora 6 când a început prima percheziţie şi până 
la  ora 2345,  când s-a eliberat ordonanţa de reţinere, am fost lipsit de libertate in 
mod ilegal, cu încălcarea art. 189 C.P.

Această perioadă de timp a depăşit termenul rezonabil pentru aducerea mea 
în faţa procurorului pentru că:

- făptuitorul-procuror şi-a depăşit competenţa teritorială

- nu a cerut niciun document din cele ridicate la percheziţii

-  nu  a  luat  în  considerare  documentele  jurisdicţionale  care  consfinţeau 
legalitatea barourilor noastre şi calitatea de avocat a mea şi a colegilor avocaţi.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin  Hotărârea  nr. 29226 din 23 
februarie  2012  în  cauza  Creangă împotriva  României,  Publicat  în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 613 din 27.08.2012, a condamnat Statul Român la plata a 
8.500 de euro pentru că cetăţeanul român Creangă Sorin, înainte de a fi reţinut a 
fost lipsit de libertate in mod ilegal timp de 10 ore, citez:
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,,107. În dreptul român, există numai două măsuri preventive privative de  
libertate: reţinerea şi arestarea preventivă. 

 Însă niciuna dintre aceste măsuri nu a fost luată împotriva reclamantului la  
16 iulie 2003 înainte de ora 22.” (ora reţinerii)

,,110. În  consecinţă,  Curtea  consideră  că  lipsirea  de  libertate  căreia  i-a  
căzut victimă reclamantul în data de 16 iulie 2003, cel puţin între orele 12 şi 22,  
nu avea temei legal în dreptul intern şi că, prin urmare, constituie o încălcare a  
art. 5 § 1 din Convenţie.”

În consecinţă,

Cer  trimiterea  în  judecată  a  procurorului  Bujorean  Dragoş  din  cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecatoria Suceava pentru încălcarea art. 189 C.P. şi mă 
constitui parte civilă cu suma de 8.000 euro (vezi cazul Creangă), cu titlu de daune 
morale.

   Bucureşti, 07.11.2013               Bota Pompiliu  
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