Către,
Publicația Universul Juridic

Subscrisa Uniunea Națională a Barourilor din România - Bota cu
sediul în București str. Academiei 4 -6, Sector 3, CIF 20626000, E-mail:
contact@unbr.eu, persoană juridică română de utilitate publică, prin consilier
juridic Costea Virgil – Demetrius,
față de cele conținute în articolul „Uniunea Națională a Barourilor din România
atenționează publicul cu privire la avocații falși” publicat în data de 8 februarie
a.c. vă rugăm să publicați, de îndată, următorul drept la replică prin care aducem
la cunoștință publică următoarele:
1.În organizarea juridică din România oricare persoană juridică, din orice
domeniu de activitate, de la SRL la partid politic, de la Ordinul profesional al
arhitecților la asociația colecționarilor de capace de canal are un act juridic de
înființare, indiferent de formă – lege, hotărâre judecătorească, statut etc.
Legea română, mai veche sau actuală conține prevederi clare în privința
dobândirii capacității de folosință și de exercițiu, a fixării datei de la care
drepturile și obligațiile persoanei juridice convertite în acte și fapte cu caracter
juridic devin opozabile erga omnes.
Procedura de înființare, înregistrare, publicitate este obligatorie pentru toate
entitățile care tind la dobândirea personalității juricice, fără excepție.
Abuziv autointitulata Uniunea Națională a Barourilor din România, cea atât de
grijulie cu publicul constituie o unică și uriașă excepție în sensul că, de aproape
trei zeci de ani, instituțiile abilitate ale Statului Român au tot ezitat să-i ceară
actele la control.
Această organizație, în fapt o adunătură ad-hoc, spre deosebire de orice altă
persoană juridică din această țară, din orice domeniu, nu poate prezenta
documente prin care să dovedească înființarea, să dovedească dobândirea
personalității juridice, a capacității de folosință și de exercițiu.
Bref, UNBR – Florea pășește apăsat în afara legii de aproape 30 de ani.
Și Florea și cei din jurul lui știu acest lucru.
Asta nu îi împiedică să fie obraznici și ofensivi conform tehnicii
comportamentale specifice infractorilor și a celei de manipulare socială –
minciuna repetată prinde până la urmă.

2.UNBR – Bota a fost constituită în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive
și irevocabile, prin hotărâri statutare de înființare a barourilor, prin Act
Constitutiv și Statut autentificate precum și prin Hotărâre a Congresului de
constituire, de asemenea autentificată.
Bref, potrivit legii române, UNBR – Bota a parcurs etapele dobândirii
personalității juridice, a capacității de folosință și de exercițiu și a procedurii de
publicitate, actele sale juridice fiind opozabile erga omnes.
„UNBR – Structura Bota și barourile județene au fost înființate și funcționează în
baza unui act constitutiv și a unui statut care au ca temei legal Constituția
României și dispozițiile Legii nr. 51/1995 modificată prin Legea nr. 255/2004,
temei legal care stă la baza exercitării atribuțiilor specifice profesiei de avocat
de către persoanele înscrise în această structură, persoane care au intrat în barou
în urma unui examen fiind înscriși în Tabloul Avocaților conform Legii nr.
51/1995”.
(ÎCCJ, Decizia penală definitivă nr. 3271/2010)
„....Uniunea Națională a Barourilor din România (Baroul Bota) fiind înființată
printr-o hotărâre judecătorească cele statuate în cuprinsul său se impune a fi
respectate și nu pot fi modificate decât prin exercitarea căilor de atac prevăzute
de lege și nicidecum printr-o acțiune în constatarea nulității persoanei juridice de
interes public astfel create, neputându-se introduce o cerere în cadrul căreia să se
pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior judecătorește”.
(Curtea de Apel București, Decizia civilă nr. 62 din 22.02.2017)
Nici unul dintre actele juridice care stau la baza înființării și organizării
UNBR- Bota nu au fost desființate, ele rămânând acte juridice valabil încheiate
și producând efectele juridice pentru care au fost emise.
3.Apariția UNBR – Bota în peisajul avocaturii în anul 2002, sub forma inițială a
Baroului Constituțional, a reprezentat în fapt turnesolul care a devoalat faptul că
UNBR – Zamfirescu, la acea vreme, a uitat să se înființeze potrivit legii.
4.Prin complicități dezvoltate de către Zamfirescu, Florea & asociații cu
instituțiile gestionare ale „bunei funcționări a justiției”, Ministerul Justiției,
Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul
General a fost creat, în fapt, un grup infracțional organizat care a întreprins,
începând chiar cu anul 2002, acțiuni premeditate de siluire a legii, și de încălcare
brutală, directă a drepturilor constituționale ale avocaților noștri.
În războiul ocultat al avocaturii din România au fost uciși până acum, din cauza
tracasărilor, persecuțiilor și șocurilor suferite în instanțe, șapte avocați ai UNBR

– Bota, cetățeni români și europeni pentru care nimeni nu a plătit până acum în
vreun fel.
Pentru că războiul nu s-a finalizat nici după 17 ani prin „desființarea baroului
paralel de către instanță”, așa după cum minte gros impostorul Florea Gheorghe
într-o altă publicație, grupul infracțional a născocit trei instrumente supralegale și
supraconstituționale pe care le-a pus în mâinile magistraților cu ordinul (s-au ținut
ședințe speciale la instanțe pentru comunicare și...prelucrare) de distrugere a
UNBR – Bota.
Cele trei instrumente nelegale prin care se dorește ca, în sfârșit, afirmația avant la
lettre făcută de către impostorul Florea Gheorghe, „chestiunea avocaturii a fost
tranșată”, să devină realitate sunt:
Nota nr. 2969 din decembrie 2014 a Parchetului General, Hotărârea nr.
79/26.01.2015 a CSM și, mai ales, Decizia nr. 15/21.09.2015 a ÎCCJ.
Urmare a acestora celor peste patru mii de avocați ai UNBR – Bota, cetățeni
români și europeni, li s-a interzis accesul în instanțe, li s-a interzis practic dreptul
la muncă sau li s-au întocmit dosare penale și au fost aruncați în închisori.
„Asigurarea unui proces echitabil”, „imparțialitatea instanței”, „egalitatea de
arme”, „supremația legii”, „drepturile procesuale” ș.cl. sunt instituții de drept
refuzate net de către judecătorii zeloși, autoemasculați profesional pentru a
acoperi impotența profesională și intelectuală a celor pe care i-a găsit anul 1990
în fruntea avocaturii.
Pentru avocații UNBR – Bota, Justiția Română a devenit mai impenetrabilă decât
Zidul Atlanticului pe care alde Florea și comparșii săi venali din instituțiile
complice ale statului au scris gros, cu bidineaua: „Pe aici nu se trece!”
Față de gravitatea extremă a acestor acțiuni prin care reprezentanții „statului
paralel” și ai „statului de drept” își dau mâna pentru a susține cea mai mare
mistificare a perioadei postdecembriste - într-o țară europeană care actualmente
mai și conduce Europa – aceea a imposturii din avocatură, a celor ce se
autoproclamă „avocați legali” și „tradiționali”, odată cu ostracizarea celor legali,
considerăm că se impune o amplă anchetă de presă, la care vă invităm să
participați ca publicație de specialitate, pentru a dezmorți astfel și organele
statului în sensul de a-și exercita atribuțiile de protejare și întronare a legii, de
protejare a cetățenilor români persecutați.
5.Decizia nr. 15/1995 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar nr.
10/2015 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 816/03.11.2015 este, din punct

de vedere juridic, o uriașă gogomănie, din punct de vedere al intenției, un act
scelerat de prostituție colectivă comis în Batiștei 25 iar din punct de vedere penal
se califică pentru pedeapsa prevăzută de art. 404 Cod penal.
6.Până la clarificarea situației contenciosului din avocatură sfătuim pe toți
cetățenii români sau străini care au nevoie de un avocat - ca un act firesc de
prudență - să solicite acestuia, înainte de semnarea contractului de asistență
juridică, să prezinte înscrisuri privind înființarea și dobândirea personalității
juridice a baroului și uniunii din care face parte.
7.Suntem la curent cu investigația Interpolului legată de falșii avocați, suntem în
contact și cooperăm cu organele de cercetare naționale, cărora noi le-am adresat
plângeri în această chestiune, pentru combaterea acestui fenomen, așa cum am
procedat și până acum.
Precizăm că în această anchetă sunt vizate unele persoane fizice și nu este
implicată în nici un fel Uniunea Națională a Barourilor din România – Bota așa
cum în mod ticălos își permite să insinueze impostorul Florea Gheorghe.
8.Cam atât despre falșii avocați. Deocamdată.

Fiat lux!
Uniunea Națională a Barourilor din România - Bota
prin consilier juridic Costea Virgil - Demetrius

