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INCA O ACHITARE PE LIPSA DE PROBE - Procurorii DNA nu au fost capabili sa dovedeasca acuzatia de dare
de mita adusa fostului sef al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, avocatul Mihail Vlasov. Judecatoarea
Adriana Elena Bajan, de la CAB: „Nu exista probe ca inculpatul a savarsit infractiunea”. DNA l-a acuzat pe
Mihail Vlasov ca i-ar fi promis unui deputat numirea in functia de arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial
International (Minuta)

Scris de A.P. | Data: 04.04.2016 17:22

O noua achitare pentru lipsa de probe incasata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie condusi de Laura
Codruta Kovesi. Curtea de Apel Bucuresti a infirmat acuzatia de dare de mita pe care DNA i-a adus-o in iunie 2015
lui Mihail Vlasov (foto), fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si avocat in Baroul Iasi.
Judecatoarea Adriana Elena Bajan de la Sectia a II-a penala a Curtii de Apel Bucuresti l-a achitat pe Mihail
Vlasov, luni 4 aprilie 2016, pe motiv ca „nu exista probe ca inculpatul a savarsit infractiunea”. Sentinta nu este
definitiva si, cel mai probabil, va fi atacata cu apel de DNA, la ICCJ.
Iata minuta sentintei CAB nr. 61/04.04.2016 (dosar nr. 3608/2/2015):
„In baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., achita pe inculpatul VLASOV
MIHAIL pentru savarsirea infractiunii de dare de mita prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290
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C.pen., intrucat nu exista probe ca inculpatul a savarsit infractiunea. In baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile
judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta
publica, azi, 4.04.2016”.
In acest dosar, DNA l-a acuzat pe Mihail Vlasov ca, in februarie 2013, in calitate de presedinte al Colegiului de
Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, i-ar fi promis unui deputat numirea in functia de arbitru in
cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR. „Ulterior – se arata in *rechizitoriul din 10 iunie
2015 emis de parchetul anticoruptie – in baza intelegerii anterioare, a pus pe ordinea de zi a sedintei din data de 6
martie 2013 a Colegiului de conducere al CCIR cererea deputatului de acordare a functiei de arbitru, a supus
votului membrilor colegiului si a votat alaturi de acestia numirea deputatului in functia de arbitru in cadrul Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in schimbul sustinerii de
catre acesta in exercitiul functiei de deputat in Parlamentul Romaniei a proiectului de act normativ intitulat 'Lege
privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in registrul comertului' nr. (...)/2013”.
In primul dosar, DNA a obtinut condamnarea lui Vlasov la 5 ani inchisoare pentru trafic de influenta

Avocatul Mihail Vlasov a fost trimis in judecata pentru dare de mita cu 8 zile inainte ca Inalta Curte de Casatie si
Justitie sa solutioneze apelul intr-un alt dosar deschis de parchetul anticoruptie impotriva sa. Este vorba despre
cauza in care fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei a fost acuzat de trafic de influenta, in urma
unui flagrant realizat, la Hotelul Hilton, de procurorul DNA Dan Badea. In acest prim dosar, Vlasov a fost
condamnat definitiv, printr-o decizie pronuntata de instanta suprema in 18 iunie 2015, la 5 ani inchisoare, cu 1 an
mai mult decat dispusese la fond judecatoarea Corina Daescu, de la Curtea de Apel Bucuresti.
Prezentam acuzatiile DNA in dosarul de dare de mita (la data trimiterii in judecata, 15 iunie 2015):
„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor
de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului MIHAIL VLASOV, avocat in cadrul
Baroului Iasi, la data faptelor presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, pentru savarsirea infractiunii
de dare de mita.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 26 februarie 2013, inculpatul Mihail Vlasov, in calitate de presedinte al Colegiului de Conducere al
Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (C.C.I.R), i-a solicitat unui membru al Parlamentului Romaniei (deputat)
sa ii sustina interesele prin promovarea unui proiect de act normativ intitulat 'Lege privind registratorii comerciali si
activitatea de inregistrare in registrul comertului'. Solicitarea a fost formulata in contextul demersurilor inculpatului
de a influenta adoptarea unui act normativ prin care Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) sa poata
prelua Oficiului National al Registrului Comertului. Scopul determinant al acestui demers legislativ il reprezenta
controlarea veniturilor obtinute din activitatea desfasurata de Registrului Comertului.
In schimbul sustinerii proiectului de lege, Vlasov Mihail, in calitatea sa de presedinte al Colegiului de
conducere al Camerei Nationale, i-a promis deputatului respectiv, la cererea acestuia, ca il va numi in
functia de arbitru in cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si
Industrie a Romaniei.

Deputatul respectiv era membru in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, comisie permanenta
competenta sa avizeze propunerile legislative, inainte ca acestea sa fie supuse votului in plen.

In baza intelegerii anterioare, inculpatul Mihail Vlasov a pus pe ordinea de zi a sedintei din data de 6 martie
2013 a Colegiului de conducere al C.C.I.R cererea deputatului de acordare a functiei de arbitru, a supus
votului membrilor colegiului si a votat alaturi de acestia numirea deputatului respectiv in functia de arbitru
in cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa C.C.I.R.
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In rechizitoriu se arata ca numirea in functia de arbitru se facea la propunerea presedintelui Colegiului de
Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, detinuta de Mihail Vlasov, in baza depunerii unui dosar
ce cuprindea documente relevante si in urma adoptarii unei decizii de catre Colegiul de Conducere al C.C.I.R., de
asemenea condus de inculpatul Mihail Vlasov, acesta avand o mare influenta asupra celorlalti membri, care
aprobau propunerile presedintelui, fara a solicita lamuriri sau a formula obiectiuni.
Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Bucuresti.
Amintim ca Mihail Vlasov a mai fost trimis in judecata in alt dosar penal, in legatura cu exercitarea functiei de
presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (detalii in comunicatul nr. 424/VIII/3 din detalii 9 aprilie
2014).
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala,
finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga
principiul prezumtiei de nevinovatie”.
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