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Sotul judecatoarei Florentina Vasilateanu de la Tribunalul Bucuresti, avocatul Catalin Vasilateanu, a fost
condamnat definitiv de ICCJ la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Avocatul a cerut de
la denuntatori sume de bani cuprinse intre 50 de lei si 15.000 de euro, promitand ca va interveni pe langa
judecatori si politisti
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Sotul judecatoarei Florentina Vasilateanu de la Sectia a II-a penala a Tribunalului Bucuresti, avocatul
Catalin Vasilateanu, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de
influenta. Prin decizia penala nr. 419 din dosarul nr. 4696/2/2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis
recursul declarat de catre DNA impotriva sentintei penale nr. 719 din 3 mai 2012 data de Curtea de Apel
Bucuresti prin care avocatul Catalin Vasilateanu fusese condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, ca pe langa cei 3 ani de inchisoare efectuati in regim de detentie,
avocatului Catalin Vasilateanu sa i se interzica si dreptul de a fi ales in functii elective publice sau de a ocupa o
functie in exercitiul autoritatii de stat, dar si ca timp de 7 ani dupa executarea pedepsei principale sa i se interzica
dreptul de a a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, de a ocupa o functie implicand exercitiul
autoritatii de stat si dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de
natura aceleia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost condamnat. Avocatul Catalin
Vasilateanu a fost obligat si la restituirea catre denuntatori a sumelor de 1.000 de lei si 3.750 de euro, dar si la
plata sumei de 2.000 de lei cheltuieli judiciare catre stat.
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Recurs solutionat de ICCJ cu inchisoare cu executare
Prezentam in continuare minuta prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in 6 februarie 2013,
condamnarea la 3 ani de inchisoare cu executarea a avocatului Catalin Vasilateanu: "Admite recursul
declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie
impotriva sentintei penale nr. 179 din 3 mai 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I Penala. Caseaza, in
parte, sentinta penala atacata si, rejudecand: Inlatura dispozitiile art. 86/1, 86/2, 86/3 si 86/4 Cod penal
privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani inchisoarea.
Interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal pe durata prevazuta de art. 71
Cod penal. Inlatura din sentinta dispozitia de confiscare de la inculpat a sumelor de 1.000 lei si 100 euro,
echivalentul in lei la data platii si restituie aceste sume denuntatorului Savu Angelo Alexandru. Respinge, ca
nefondat, recursul declarat de intimatul inculpat Vasilateanu Catalin impotriva aceleasi sentinte. Inlatura din
sentinta penala atacata dispozitiile contrare prezentei decizii. Obliga recurentul intimat inculpat la plata sumei
de 900 lei reprezentand cheltuieli judiciare ocazionate cu judecarea cauzei la fond. Obliga recurentul intimat
inculpat la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de 200 lei, reprezentand onorariul
aparatorului desemnat din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justitiei. Cheltuielile judiciare ocazionate cu
solutionarea recursului declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala
Anticoruptie, raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 6 februarie 2013".
CAB l-a condamnat in mai 2011 pe avocatul Vasilateanu la 3 ani de inchisoare cu suspendare
Avocatul Catalin Vasilateanu, sotul judecatoarei Florentina Vasilateanu de la Tribunalul Bucuresti, a fost
trimis in judecata de procurorii anticoruptie, in data de 18 mai 2011, sub acuzatia de savarsire
a patru infractiuni de trafic de influenta. Dosarul s-a judecat in prima instanta la Curtea de Apel Bucuresti,
care, prin sentinta penala nr. 179, a decis in data de 3 mai 2012 ca avocatul sa execute pedeapsa de 3 ani
de inchisoare cu suspendare. Prezentam minuta Curtii de Apel Bucuresti: "Sentinta penala nr.179 din 3.V.2012
- In baza art. 257 al.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 condamna pe inculpatul Vasilateanu Catalin la 3
ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta (denuntator Ciobanu Dumitru). In baza art. 65
al.1 C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c
C.p. (interzicerea dreptului de a exercita profesia de avocat) pentru o perioada de 7 ani dupa executarea pedepsei
principale. In baza art. 257 al.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 condamna pe inculpatul Vasilateanu Catalin la
3 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta (martor Sava Alexandru Angelo). In baza art. 65
al.1 C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c
C.p. (interzicerea dreptului de a exercita profesia de avocat) pentru o perioada de 7 ani dupa executarea pedepsei
principale. In baza art. 257 al.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 condamna pe inculpatul Vasilateanu Catalin la
3 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta (martor Barnaci Vasile). In baza art. 65 al.1 C.p.
aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C.p.
(interzicerea dreptului de a exercita profesia de avocat) pentru o perioada de 7 ani dupa executarea pedepsei
principale. In baza art. 257 al.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 condamna pe inculpatul Vasilateanu Catalin la
3 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta (martori Voicu Georgiana si Radu Ioan
Alexandru). In baza art. 65 al.1 C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de
art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C.p. (interzicerea dreptului de a exercita profesia de avocat) pentru o perioada de 7
ani dupa executarea pedepsei principale. In baza art. 33 lit.a rap. la art. 34 lit.b C.p. inculpatul va executa
pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare. In baza art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64
lit. a teza a II-a, b si c C.p. pe durata executarii pedepsei principale. In baza art. 35 al.3 C.p. inculpatul va
executa pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C.p.
(interzicerea dreptului de a exercita profesia de avocat) pentru o perioada de 7 ani dupa executarea
pedepsei principale. In baza art. 86 ind.1 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executarii
pedepsei principale pentru un termen de incercare de 7 ani stabilit conform art. 86 ind.2 C.p. In baza art. 86
ind.3 al.1 C.p. inculpatul se va supune pe durata termenului de incercare urmatoarelor masuri de
supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti la datele fixate
de acesta; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice
deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de
munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. In baza art. 86
ind.3 al.3 C.p. inculpatul va participa la activitatile stabilite de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul
Bucuresti. in baza art. 71 al.5 C.p. executarea pedepsei accesorii se suspenda pe durata suspendarii executarii
pedepsei inchisorii. In baza art. 359 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 86 ind.4 C.p. In baza
art. 6 ind.1 al.4 din Legea 78/2000 dispune restituirea sumei de 3500 de euro catre martorul Ciobanu Dumitru si a
sumei de 150 de euro catre martorul Barnaci Vasile, echivalent in lei la data platii. In baza art. 19 din Legea
78/2000 confisca de la inculpat sumele de 1000 de lei si 100 de euro, echivalent in lei la data platii. In baza art.357
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alin. 2 lit. c) Cod procedura penala mentine masura asiguratorie luata prin ordonanta procurorului din data de
16.05.2011 asupra imobilului inculpatului, detinut in coproprietate cu Vasilateanu Florentina, pana la concurenta
sumei de 1000 lei si 3750 de euro in echivalent lei. In baza art. 191 al.1 C.p.p. obliga inculpatul la plata sumei de
2000 lei cheltuieli judiciare catre stat. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru inculpat si procuror. Pronuntata
in sedinta publica din 03.05.2012".
Trafic de influenta pe sume cuprinse intre 50 de lei si 15.000 de euro
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a avocatului Catalin Vasilateanu din
cadrul Baroului Bucuresti, acuzandu-l pe acesta de savarsirea a patru infractiuni de trafic de
influenta. Anchetatoarii au stabilit ca in cursul lunii noiembrie 2009, avocatul Catalin Vasilateanu a pretins
de la ruda unui inculpat judecat in stare de arest preventiv pentru trafic de droguri, denuntator in cauza,
suma de 15.000 euro pentru a interveni pe langa magistratii investiti cu solutionarea respectivului dosar si
pentru a-i determina sa dispuna punerea in libertate a denuntatorului. Din suma pretinsa, in perioada
noiembrie 2009 - ianuarie 2010, a primit de la ruda denuntatorului 4.500 euro.
Ulterior, in luna iulie 2010, avocatul Catalin Vasilateanu a pretins de la un alt denuntator, cercetat in calitate
de invinuit pentru infractiuni de abuz de incredere si fals in declaratii suma de 1.000 de euro, promitandu-i
acestuia ca va interveni pe langa un politist de la Serviciul Furturi de Autovehicule pentru a-l determina sa
finalizeza favorabil cercetarile in cazul clientului sau. Din banii pretinsi, inculpatul a primit de la denuntator
sumele de 1.000 lei si 100 euro.
Tot in luna iulie a anului 2010 avocatul Catalin Vasilateanu a pretins de la un alt denuntator, cercetat pentru
infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul avand permisul de conducere
suspendat, suma de 1000 euro. Acestuia i-a promis ca va interveni pe langa magistratul investit cu
solutionarea dosarului pentru a-l determina sa dispuna cu celeritate o solutie de netrimitere in judecata.
Cea de-a patra infractiune de trafic de influenta pentru care a fost trimis in judecata avocatul Catalin Vasilateanu
s-a produs in perioada ianuarie-septembrie 2010, cand avocatul a pretins de la doi denutatori, victime ale unui
accident rutier, sume de bani cuprinse intre 50 si 300 de lei, bani pretinsi sub garantia ca va interveni pe
langa lucratorii de politie si angajatii unei firme de asigurari pentru a solutiona mai repede dosarul in care
denuntatorii aveau calitatea de parti vatamate.
Procurorii au stabilit ca pentru restituirea sumelor de bani primite de la denuntatori de catre avocat, sa instituie
sechestru asigurator asupra unui apartament apartinand lui Catalin Vasilateanu.
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